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Obok dobrze znany, tradycyjny obraz Układu Słonecznego zawierajacy 9 planet i pas planetoid między orbitam i M arsa i Jowisza
(punktam i oznaczono położenia znanych planetoid w tym samym
momencie). Niżej, nowy obraz Układu Słonecznego.
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy num er dwumiesięcznika po d tytułem „ URANIA-Postępy Astronom ii”. Poprzez swą
form ę i ideę łączenia w jednym tytule treści, interesujących zarówno dla zawodowych astronomów, ja k i szerokich rzesz
miłośników gwiaździstego nieba, jest to nowe czasopismo. Ma jednak 75-letnią tradycję „ Uranii” — miesięcznika Polskich
Miłośników Astronom ii i 45-letnią tradycję „Postępów Astronomii ” — kwartalnika Polskich Astronomów. Powołujemy się
na patronat naszej wspólnej M uzy Astronomii — URANII, przejmując równocześnie tytuł i tradycję (oraz numerację) tego
najstarszego pism a astronomicznego w Polsce i chcemy służyć upowszechnianiu rzetelnej wiedzy o Wszechświecie
i współczesnej astronomii. Naszemu czasopismu patronują Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii, organizacje wielce zasłużone dla rozwoju astronomii w Polsce praktycznie od chwili odzyskania
niepodległości i powstania I I Rzeczpospolitej.
W specjalnej ulotce, mającej na celu szeroką informację o zamiarach połączenia się obu polskich pism
astronomicznych i promocję nowej URANII, przedstawiliśmy niejako nasz „manifest wydawniczy”. Stwierdziliśmy w nim
m.in., że nowe czasopismo pragnie służyć tym samym celom co pisma, z których się wywodzi, a mianowicie „pokazywać
otaczające nas planety, gwiazdy i galaktyki ...oraz tłumaczyć dziejące się w tym świecie zjawiska”. Oto ja k praktycznie
realizujemy tę obietnicę w niniejszym zeszycie.
Wiele miejsca poświęcamy w tym numerze naszemu Systemowi Słonecznemu. Szczególne prawo daje nam do tego
przypadająca właśnie teraz 525. rocznica urodzin Mikołaja KOPERNIKA. Zeszyt otwieramy artykułem Doktora
Krzysztofa ZIÓ ŁKO W SKIEG O , wieloletniego redaktora „starej Uranii” i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii, na temat „ Współczesny obraz Systemu Planetarnego”. Jest to specjalnie dla „nowej Uranii” napisana wersja
„ Wykładu zaproszonego”, ja ki ten A utor wygłosił na Walnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
we wrześniu 97. roku w Zielonej Górze. Spodziewamy się, że inne wykłady wygłoszone podczas tego Zjazdu przez
znakomitych astronomów (nie tylko z P olski!) będą ukazywać się w kolejnych zeszytach naszego pisma. Inny A utor od
wielu lat związany z „ Uranią ”, Stanisław R. B R ZO STK IE W IC Z, pisze o kosmicznej wyprawie sondy N E A R do planetki
nr 433 ERO S, wspominając główne odkrycia dokonane w czasie przelotu statku G A L IL E O w pobliżu innych małych
planetek, Gaspry i Idy. Natomiast Profesor T. Zbigniew D W O RAK z Krakowa opisuje zjawiska astronomiczne, jakich
możemy się spodziewać na Plutonie, do niedawna uważanym za najdalszą (ostatnią?) planetę naszego Układu.
—
Czy komety możemy tylko obserwować? — stawia pytanie Doktor Konrad KO SSA Ć K I z Warszawy. Odpowiedź
brzmi oczywiście: nie, nie tylko. Możemy je bowiem badać też laboratoryjnie. Jak to możliwe? Odsyłam Państwa
do ciekawego artykułu tego Autora na str. 14.

Historię gwiazdy „po śmierci”przedstawia członek naszego Zespołu Redakcyjnego, znany czytelnikom „Postępów
Astronom ii”jako autor m.in. ich strony internetowej W W W , astronom z Torunia Marek G OŁĘBIEW SKI. Jest to 10letnia historia gwiazdy Supernowej 1987A w Wielkim Obłoku Magellana, która wspaniale potwierdziła nasze rozumienie
procesów ewolucyjnych zachodzących w gwiazdach. Innym gwiazdom, wielkim i małym, poświęcamy kilka krótszych
notatek w naszym dziale „Rozmaitości” oraz w rubryce „ Teleskop Kosmiczny Hubble’a Obserwuje”. Piszemy też
0 planach budowy nowego wielkiego teleskopu nazwanego S A L T w Afryce Południowej.
Z „Historii polskiej astronomii”przypominamy piórem Jacka KRUKA postać przedwojennego astronoma
rakowskiego i odkrywcy komety w 1925 roku — Lucjana ORKI SZA.
Bardzo zależy nam na utrzymywaniu żywego kontaktu z polską szkołą — nauczycielami i uczniami. W trosce o
sprawy nauczania fizyki (z astronomią) publikujemy „List otwarty Polskiego Towarzystwa Fizycznego do Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie projektu reformy programów nauczania Publikujemy też informację o komputerowych
programach dydaktycznych z astronomii i relację Doktor Julietty FIERRO z Meksyku (A stronom ia na ulicy”) na temat
jej doświadczeń w przekazywaniu dzieciom z tamtejszych przedmieść i domów dziecka podstawowej wiedzy o pięknie i
zjawiskach otaczającego nas świata. Pani FIERRO jest obecnie Przewodniczącą Komisji Nauczania Astronomii
Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
N am wszystkim na pewno przyda się kalendarzyk astronomiczny. Doktor Tomasz ŚC IĘ ŻO R z Krakowa zebrał
1przedstawia nam informacje o faktach i zjawiskach mogących interesować każdego miłośnika nieba w pierwszym
kwartale 1998 roku. Kalendarzyk w takiej formie m am y zamiar publikować zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
ewentualne zaburzenia regularności druku czy dystrybucji nie przeszkodziły naszym Czytelnikom w obserwacjach
ciekawych zjawisk. Z myślą o obserwatorach otwieramy też rubrykę „Poradnik obserwatora”. Na początek Wiesław
SK Ó R ZYŃ SK I pisze o kliszach i obiektywach do amatorskich obserwacji astronomicznych.
Całość zeszytu dopełniają piękne zdjęcia mgławic planetarnych, uzyskane ostatnio teleskopem kosmicznym H ubble’a
oraz galeria zdjęć nadesłanych przez naszych Czytelników.
Pragniemy, aby nowa URANIA była dla Państwa pięknym, dobrym i mądrym przewodnikiem po świecie ciał niebieskich.
Prosimy o listy w sprawie prezentowanych treści i ich formy. Słowem, zapraszamy do współudziału w jej redagowaniu.
M amy nadzieję, że cały zeszyt spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie stanowił ciekawą lekturę.
Proszę o przyjęcie mych najlepszych życzeń „Wszelkiej Pomyślności w Nowym 1998. R o ku ”.

Toruń, w grudniu 1997 roku
171998
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czytelnicy piszą...
W sprawie
„Kalendarza perskiego”
Przeczytałem z zainteresowa
niem artykuł Kazimierza M. Bor
kowskiego o kalendarzu perskim
(PA 4/96) i muszę się podzielić
k ilk o m a u w a g a m i. P rze d e
wszystkim sądzę, iż nie należy
używać angielskiej transkrypcji
nazw perskich. Persowie używa
ją alfabetu arabskiego (nieco
zmodyfikowanego). Przenosze
nie słów perskich do polszczyzny
- na alfabet łaciński - przy po
mocy angielskiego systemu or
tograficznego wymaga kolejnej
transkrypcji, a jest to nonsens,
częsty niestety. Zatem po prostu
„Era Dżalali” albo „seldżucka",
w prow adzona przez Omara
Chajjama na polecenie sułtana
Malik-szacha. A jeśli chciałoby
się być dokładnym, to należało
napisać: „był to astronom, mate
matyk, filozof i poeta perski, ha
kim Omar ibn Ibrahim Gijasaddin Abu l-Fath, zwany Chajjam
(tzn. „Stawiający nam ioty”)” .
Ponadto wypadałoby napisać, iż
za początek swojej nowej rachu
by czasu Omar Chajjam przyjął
datę 15 marca (dzień równonocy wiosennej) 1079 roku. Opis
swego kalendarza Chajjam za
warł w napisanym po persku
dziele Nou-Ruz-Name.
T. Zbigniew Dworak

Droga Redakcjo!
Rozbawił mnie zamieszczony
w ostatnich (2/97) „Postępach
A stron om ii” list do Prezesa
TVP.S.A. Widać jego Autorzy
mają wysokie mniemanie o sku
teczności wszelkich rzeczoznaw
ców domagając się powołania w
naszym kraju Neoinkwizycji.
Motywują swoją prośbę „pseudo
naukowymi treściami propago
wanymi przez telewizję publicz
ną także w programach eduka
cyjnych”.
Oczywiście rzeczoznawcy
z listy Ministerstwa Edukacji Na
rodowej zjedzą wszystkie rozu
my, a na wszalki wypadek koń
cówka ich komputera będzie po
łączona z samym Panem Bo
giem. Wykluczy to wszelkie po
myłki.
Proszę wybaczyć zjadliwość.
Radzę autorom prze czyta ć
szkolną lekturę wiersza Tetmaje
ra „My z końca dziewiętnastego
wieku, którzy wszystko już wie
my”. Poza tym, jak dobry wojak
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Szwejk słusznie zauważył, „gdy
by wszyscy byli mądrzy, to świat
by z tej mądrości zwariował”. Nie
wiem jak Autorom, ale mnie przy
miotnik „publiczna” nie kojarzy
się najlepiej. Ludzie płacą abo
nament — wszyscy — i nie mają
wpływu, na co te pieniądze zo
staną wydane. Prezesa TVP ob
sadza partia, która zwyciężyła w
dem okratycznych wyborach.
Na dowolną liczbę ludzi, ilu jest
mądrych? Większość?! Wolne
żarty! Nie zmienimy tego... Nie
ma zresztą takiej potrzeby! Takie
Stany Zjednoczone naukę i tech
nikę mają wysoko rozwiniętą. To
jednak tam istnieje Towarzystwo
Płaskiej Ziemi czy coś w tym sen
sie. Nie przeszkadza to wcale
wysłać człowieka na Księżyc!
Zresztą w co wierzą studenci (!)
w Stanach, mogliśmy poczytać w
„P o stę p a ch
A stro n o m ii"
4/94. Zrozumcie! Społeczeństwu
(widocznie) nie jest potrzebna do
szczęścia wiedza, jak funkcjonu
je Wszechświat. Jeśli to kogoś
jednak interesuje, po prostu za
głębia się w lekturze np. „Postę
pów Astronomii” jak ja.
Z poważaniem
Jerzy Strzeja
PS Tak przy okazji. Na pierwszy
front w myśl postulatów zawar
tych w liście do Prezesa TVP.S.A.
należałoby skasować dobranoc
ki. Np. „Miś Kolargol w Kosmo
sie". Przecież to takie nienauko
we! Oraz wszelkie kreskówki.
Z trochę innej beczki. Nie
dawno bratanica (piąta klasa
podstawówki) poprosiła mnie
o pomoc z geografii. Gdy prze
czytałem treść zadania, wpadłem
w przerażenie! „Wyjaśnij, dlacze
go człowiek prawdopodobnie ni
gdy nie dotrze do innych — poza
naszym — systemów gwiezd
nych”. Od kiedy uczymy przez
negację?!! Dobrze, że w ubie
głym wieku nie kazano dzieciom
uzasadniać, dlaczego skonstru
owanie telewizora lub kompute
ra jest niemożliwe! Cóż byśmy
bez nich poczęli! Człowiek praw
dopodobnie dlatego nigdy nie do
trze do innych systemów gwiezd
nych, ponieważ dzieciom w szko
le każe się uzasadniać, dlacze
go jest to niemożliwe. Wielu się
może zniechęcić!! Pozostaje
mieć nadzieję, że ta indoktryna
cja okaże się nieskuteczna!

Szanowna Redakcjo!
Zachęcony artykułem wstępnym
prof.Woszczyka w nr. 3/97 „Po

stępów Astronomii" ośmielam się
wyrazić swoją opinię w sprawie
połączenia ww. pisma oraz „Ura
nii". Szczególnie odpowiada mi
zintensyfikowanie wydań do sze
ściu rocznie. (...) W tak dyna
micznie rozwijającej się dziedzi
nie, jaką jest astronomia, kwar
talnik, przy takiej objętości jaką
ma obecnie, traci rację bytu. Jako
kom pletny laik w dziedzinie
astronomii i człowiek zbliżający
się wiekiem do Conradowskiej
„smugi cienia” jestem jednak pod
urokiem astronomii i astronauty
ki, więc jako „klient” „Postępów”
pilnie obserwuję zachodzące
zmiany. Dla laika, ale pasjonata,
jest niezwykle irytującą sprawą
tak rzadkie ukazywanie się tak
potrzebnej pozycji. Nie ukrywam,
iż poziom merytoryczny znacz
nej części artykułów kwartalnika
jest dla mnie za wysoki, co jed
nak nie przeszkadza mi w byciu
Waszym stałym czytelnikiem.
Nie słuchajcie więc sarkastycz
nych uwag o zbytniej „populistyczności" artykułów — opinia
często wyrażana przez młodych
i gorliwych studentów astronomii.
Co pół roku jadę do Planetarium
Śląskiego odległego od mojego
miejsca zamieszkania o 30 km
właśnie po Wasz kwartalnik.
Jako statystyczny Kowalski je
stem chyba typowym przykła
dem czytelnika zainteresowane
go astronomią. Zważywszy na to,
iż „Wiedza i Życie” oraz „Świat
Nauki” co miesiąc publikująjakiś
artykuł z astronomii, decyzja
o intensyfikacji wydań jest god
na pochwały.
(...) Co do tematów — martwi
mnie brak wiadomości o dokona
niach naszego 32-m radiotele
skopu. Chętnie dowiedziałbym
się, co w tej chwili bada.
Mam jeszcze jedną uwagę
dotyczącą recenzji niektórych
książek. Czasami odnoszę wra
żenie, że, abstrahując od mery
torycznej słuszności tych krytycz
nych recenzji, są one tak agre
sywne, toteż wydaje mi się, iż
główną winą tych książek jest to,
że nie zostały napisane przez
autorów recenzji. Ale może tak
tylko mi się wydaje...
Osobną sprawą jest jakże
słuszny „dział" — „Odchodzą
Wielcy Astronomowie”. Żal, że
tak wielu odchodzi, żal, że w ar
tykule brak podobizny Schwarzchilda, żal, że tak ciągnie się ta
czarna seria, którą zaczął Har
lan Smith i Sagan.
Nb. poruszony śmiercią Sa
gana wysłałem list kondolencyj
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ny na ręce Pana Ambasadora
Reya i otrzymałem od niego cie
płe podziękowania. Jest coś
krzepiącego w tym, iż politycy na
tzw. Zachodzie doceniają tak
mało „dochodowe” profesje jak
astronomia. Może z czasem
i nasi się tego nauczą — oby
przed końcem tego wieku...
Łącząc wyrazy szacunku
Dariusz Dziedzic
Bytom

Obserwacje meteorów
w Polsce
W Uranii 7-8/97 przeczytałam ar
tykuł A. Olecha nt. amatorskich
obserwacji meteorów. Wypada
łoby uzupełnić te informacje
0 długą historię Centralnej Sek
cji O bserw atorów M eteorów
PTMA, bo nie jest wcale praw
d ą że p. W. Kosiński organizo
w a ł m eteorow e obserw acje
od podstaw. Pomijanie osób za
angażowanych w obserwacje
m eteorów przez kilkanaście
wcześniejszych lat czyni nie tyl
ko krzywdę tym osobom, ale
1stawia świadectwo nierzetelno
ści w informacji.
Sekcja Obserwatorów Mete
orów zawiązała się w 1975 roku
we Fromborku, po kolejnym,
ósmym z rzędu, prowadzonym
przeze mnie turnusie obserwa
cyjnym organizowanym przez
PTMA. Przewodniczącym Sekcji
z o s ta ł m iło śn ik a stro n o m ii,
P. Antoni Stiller, a naukowym
opiekunem — zawodowy astro
nom, zajmujący się meteorami
i meteorytami — H. Korpikiewicz.
Ani opiekuństwo astronoma, ani
to, że opracowanie obserwacji
było profesjonalne, a wyniki uka
zywały się m.in. w czasopismach
fachowych w Anglii, nie zmienia
faktu, że fundamentem Sekcji
byli miłośnicy astronomii z zapa
łem obserwujący niebo. Po ok.
3 latach ich liczba urosła do ok.
30-tu, przy czym byli to ci obser
watorzy, których opracowane ob
serwacje ukazały się w druku. Kil
ku z nich jest dzisiaj zawodowy
mi, zaawansowanymi w swej
pracy astronomami. Z przyjem
nością wymienię tutaj zapalo
nych, a jednocześnie najbardziej
wytrwałych i sumiennych obser
watorów tamtych lat: p. Stanisła
wa Zołę, p. Tomasza Kwiatkow
skiego, p. Krzysztofa Rochowicza.
dokończenie na str. 35.
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K rzysztof Ziołkowski

(PL ISSN 0032-5414/ 0042-07-94)
Dwumiesięcznik poświęcony upowszechnia
niu wiedzy astronom icznej. Czasopismo po
wstałe poprzez połączenie się “U ra n ii” —
dotychczasowego miesięcznika PTM A, uka
zującego się od 1922 roku i “ P o stę p ó w
A stro n o m ii” — dotychczasowego kwartal
nika PTA, w ychodzącego od 1953 roku. Pa
tronat: Polskie Towarzystwo Astronomiczne
i Polskie Towarzystwo M iłośników Astrono
mii. Zachow ana zostaje dotychczasowa nu
meracja „Uranii” .

Jedną z najciekawszych konsekwencji odkrycia pasa Kuipera jest niejako wymuszenie
uznania Plutona za członka tej populacji małych ciał Układu Słonecznego. Zważywszy
bowiem podobieństwo jego orbity do orbit obserwowanych obiektów transneptunowych
, a także rzucające się w oczy odmienności jego ruchu, rozmiarów i własnościfizycznych
w porównaniu z ośmioma wielkimi planetami, trudno znaleźć argumenty uzasadniają
ce traktowanie nadal Plutona jako dziewiątej planety Układu Słonecznego.

10

O pracowanie graficzne
i skład komputerowy:
Jacek Drążkowski

Stanisław R. Brzostkiewicz

14

Konrad J. Kossacki

18

Dziesięć lat z supernową AD 1987
Marek Gołębiewski
W ciągu minionej dekady S N 1987A była tematem przynajmniej tysiąca kilkuset prac
naukowych!— trudno byłoby więc zdobyć w miarę pełne rozeznanie w postępie badań
tego ciekawego zjawiska. Tu próbujemy jedynie nakreślić pobieżną prezentację najcie
kawszych, naszym zdaniem, wyników.

32

Osobliwości zmian pór roku i środowiska na Plutonie
T. Zbigniew Dworak
Aczkolwiek dane o Plutonie są, jak dotąd, dalekie od zupełności oraz brakuje nam
wiadomości o pewnych parametrach, wydaje się jednak, że charakteryzuje się on oso
bliwymi strefami klimatycznymi i zauważalnymi zmianami pór w ciągu jego długiego
roku.

Poczta elektroniczna (E-mail adress):
aw @ astri.uni.torun.pl
Adres WWW:
http://urania.cam k.edu.pl

teleskop kosmiczny Hubble’a obserwuje : Galeria mgławic pla
netarnych... (13); „Wystrzałowe” odkrycie (25); Gwiazdy neutrono
we przestają być niewidzialne! (26)

Druk:
Zakład Poligraficzno-W ydawniczy
POZKAL, Inowrocław
Dystrybucja:
Barbara Gertner, CA UM K,
ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 65 40 676 w. 14
E-mail: basia@ astri.uni.torun.pl

Czy komety można tylko obserwować?
Znając, przynajmniej w przybliżeniu, skład jądra kometamego można wykonać w la
boratorium próbkę o podobnym składzie i zbadać jej zachowanie w sztucznie wytwo
rzonych warunkach zbliżonych do kosmicznych. Wynik takiego doświadczenia p o 
zwala sprawdzić, czy rozumiemy procesy zachodzące w jądrze kometamym.

Korekta:
Bożena W yrzykowska
Adres Redakcji:
U niw ersytet M .K opem ika
ul.Chopina 12/18
87-100 TORUŃ
tel. (0-56) 260-18 w. 51
fax. (0-56) 62 19 381

Na spotkanie z planetoidą Eros (433)
17 lutego 1996 roku wystartowała z kosmodromu Cape Canaveral na Florydzie sonda
N E A R i m knie na spotkanie z planetoidą Eros (433), do której — ja k zaplanowano
— ma się zbliżyć 15 marca 1999 roku i w ciągu około 10 miesięcy wnikliwie ją badać.

Redaktor Naczelny:
Andrzej W oszczyk, CA U M K Toruń
Zespól Redakcyjny:
M arek Gołębiewski, CA UM K Toruń
M agdalena Kożuchowska, CAM K W -wa
K rzysztof Rochow icz, CA UM K Toruń
Roman Schreiber, CAM K Toruń

Nowy obraz Układu Słonecznego

rozmaitości: Kosmiczna lodówka (25); K elu-1 — samotny brązo
wy karzeł (27); SALT — bliźniak HETa (30); Spadek wielkiego
meteorytu w Grenlandii (35)
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Z historii polskiej astronomii: Lucjan Orkisz (1899-1973)

38

astronomia w szkole : O komputerowych programach dydaktycz
nych z astronomii (38); List otwarty Zebrania Delegatów PTF do MEN
w sprawie projektu reformy programów nauczania (39); Astronomia
na ulicy (40)

43

kalendarz astronomiczny. Rok 1998 (styczeń - marzec)

47

Krzyżówka

48

poradnik obserwatora: Klisze i obiektywy

Num er zam knięto w grudniu 1997
*M aterialów nie zam ówionych Redakcja
nie zw raca, a w yk orzystu jąc zastrzega
sobie prawo do ich redagowania i skracania*Przedruk m ateriałów i zdjęć tylko
za zg o d ą R e d a k c ji.* O p in ie i p ogląd y
form ułowane przez Redakcję i Autorów
nic reprezentują oficjalnego stanowiska
obu patronujących nam Towarzystw*

NA OKŁADCE
Materiały dotyczące wyników
obserwacji teleskopu kosmi
Mgławica planetarna M2-9 zwana „motylkiem”ze względu na swój kształt. Ta piękna
cznego H ubblea uzyskano
dzięki uprzejmości doktora F. Ducciomgławica bipolarna, która „urodziła się” 1200 lat temu, znajduje się w gwiazdozbiorze
Wężownika w odległości 2100 lat świetlnych od Słońca.
Macchetto, przedstawiciela Europej
Zdjęcie przy pomocy kamery WFPC2 teleskopu kosmicznego Hubble’a w dniu 2
skiej A gencji K osm icznej (ESA)
sierpnia 1997 r. uzyskał zespół autorów B. Balick, V. Icke, G. Mellem i NASA. (Patrz
w Space Telescope Science Institute
w Baltimore (USA)
„Galeria mgławic.. ” w tym zeszycie i artykuł G. Stasińskiej w PA 3197str. 19)

t
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Nowy obraz
Układu
Słonecznego
Podwaliną współczesnego
obrazu oraz nowożytnych
koncepcji pochodzenia
i ewolucji Układu
Słonecznego stało się
odkrycie Mikołaja
Kopernika (1473-1543),
ze planety, a wśród nich
i nasza Ziemia, krążą wokół
Słońca. Zrozumienie
i przyjęcie faktu,
Że centralnym ciałem
Układu je st Słońce,
a nie
ja k wcześniej
sądzono
Ziemia, która
okazała się być jedną
z planet, umożliwiło
Johannesowi Keplerowi
(1571-1630) wydedukowanie
z obserwacji ruchu planet po
niebie prawideł,
którym podlegają rzeczywiste
ruchy planet wokół Słońca.
Te empiryczne zależności
znalazły teoretyczne
wytłumaczenie w odkrytych
przez Isaaca Newtona
(1642-1727) zasadach
dynam iki i prawie
powszechnego ciążenia.
—

—
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W prowadzenie
Model Układu Słonecznego, zbudowa
ny przez Kopernika oraz objaśniony
i uzasadniony przez Keplera i Newto
na, składał się z sześciu obiegających
Słońce planet, które widać na niebie
gołym okiem (Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars, Jowisz, Saturn) oraz z krążących
wokół nich satelitów: najpierw tylko
ziemskiego Księżyca, a od 1610 roku,
w którym Galileusz po raz pierwszy
skierował na niebo lunetę, także czte
rech księżyców Jowisza i wkrótce po
tem jeszcze kilku księżyców Saturna.
Poczynając od dostrzeżenia przez Edmonda Halleya (1656-1742) okresowo
ści komet, w heliocentrycznym obrazie
Układu Słonecznego zaczęły pojawiać
się nowe obiekty. Wiek XVIII wzboga
cił go nie tylko o słynną kometę Hal
leya, lecz także o jeszcze jedną planetę:
odkrytego w 1781 roku Urana.
Początek XIX stulecia przyniósł od
krycie pierwszych planetoid, wypełnia
jąc w ówczesnym obrazie Układu Sło
necznego lukę między Marsem a Jowi
szem, która wynikała z rozpowszech
nionej pod koniec XVIII wieku empi
rycznej reguły Titiusa-Bodego określa
jącej odległości planet od Słońca. Za
obserwowanie w 1846 roku kolejnej
planety w pobliżu miejsca na niebie
wskazanego drogą obliczeń perturbacji
w ruchu Urana, powodowanych przez
hipotetyczny obiekt, nie tylko stało się
wielkim tryumfem mechaniki newto
nowskiej, lecz także uzupełniło obraz
Układu Słonecznego o Neptuna. Druga
połowa XIX i początek XX wieku, po
przez liczne odkrycia wielu nowych pla
netoid, dzięki przede wszystkim zasto
URANIA - postępy a s t r o n o m ii

sowaniu fotografii do obserwacji astro
nomicznych, wnoszą do modelu Ukła
du Słonecznego coraz lepiej zarysowa
ny obraz pasa planetoid z jego różnymi
osobliwościami. Spektakularnym suk
cesem metod fotograficznych było zna
lezienie w 1930 roku dziewiątej plane
ty, którą nazwano Plutonem.
I taki właśnie obraz Układu Słonecz
nego — dziewięć wielkich planet obie
gających Słońce wraz ze swymi księ
życami oraz setki małych planet, krążą
cych wokół Słońca między orbitami
Marsa i Jowisza — utrwalił się na dłu
go w powszechnej świadomości, znaj
dując należne mu miejsce w podręczni
kach, encyklopediach oraz różnych pu
blikacjach astronomicznych zarówno
naukowych, jak i popularnych. Oczy
wiście, inne obiekty (komety, satelity
planet, meteoroidy) oraz różnorodność
obserwowanych lub tylko hipotetycz
nych struktur (jak pierścienie planet,
strumienie meteoroidów, kometarny
obłok Oorta, wiatr słoneczny, magnetosfery planetarne, heliosfera) stale
wzbogacają współczesny model Ukła
du Słonecznego, czyniąc go znacznie
bardziej interesującym niż mógłby się
wydawać na podstawie tak uproszczo
nego sformułowania. Niemniej jednak,
zasadniczy zarys tego obrazu pozostał
właściwie nie zmieniony niemal do sa
mego końca XX wieku.
Osiągnięcia ostatnich lat w badaniach
Układu Słonecznego zm uszajądziśjed
nak do pewnej modyfikacji tego spoj
rzenia na jego strukturę i ewolucję.
Wydaje się, że ułatwiły one, a czasem
nawet po prostu umożliwiły dostrzeże
nie i zrozumienie wzajemnych powią1/1998

zań i współzależności pomiędzy róż
nymi zjawiskami i faktami, zarówno
obserwacyjnymi, jak i pochodzącymi
z dociekań teoretycznych, prowadząc
w konsekwencji do coraz wyraźniej
szego krystalizowania się nowego ob
razu naszego najbliższego otoczenia
kosmicznego i jego ewolucji. Warto
więc pokusić się o próbę nakreślenia
zasadniczych elementów tego obrazu,
wyłaniających się z dorobku drugiego
półwiecza kończącego się stulecia. Nie
zapominajmy przy tym, że był to czas
rozpoczęcia eksploracji Układu Sło
necznego metodami technik kosmicz
nych i to one przede wszystkim wyci
snęły piętno nowości na współczesnym
jego obrazie.
Planetoidy bliskie Ziem i

Obiektami, które pierwsze zamąciły kla
rowny i prosty obraz Układu Słonecz
nego lat trzydziestych, były planetoidy
poruszające się po orbitach nieraz dość
znacznie wykraczających poza typowy
obszar ruchu małych planet, znajdują
cy się między orbitami Marsa i Jowi
sza. Wprawdzie pierwsza tego rodzaju
planetoida, (433) Eros, została odkryta
jeszcze w 1898 roku, ale przez długi czas
była wyjątkiem, który — jak się to mówi
— potwierdza regułę. Główną osobli
wością Erosa jest możliwość jego zbli
żeń do Ziemi na odległość zaledwie kil
kunastu milionów kilometrów, gdyż peryhelium jego orbity jest oddalone od
Słońca o 1.13 j .a., czyli niewiele więcej
od odległości Ziemi od Słońca. Następ
ny tego typu obiekt dostrzeżono dopie
ro po dwudziestu latach: odkryta w 1918
roku (887) Alinda przechodzi jeszcze
bliżej orbity Ziemi niż Eros. Co więcej,
Alinda porusza się po orbicie o wyraź
nie eliptycznej orbicie o mimośrodzie
równym 0.6.
Innego rodzaju osobliwość ukazało
odkrycie w ciągu zaledw ie jednego
roku, od lutego 1906 do lutego 1907
roku, trzech planetoid obiegających
Słońce po orbitach niemal takich sa
mych jak orbita Jowisza, przy czym
dwie z nich, (588) Achilles i (624) Hek
tor, poruszają się za Jowiszem, podczas
gdy (617) Patroklos wyprzedza Jowisza.
Gdy się ponadto okazało, że ich odle
głości od tej planety są stale mniej wię
cej równe odległości Jowisza od Słoń
ca, to zrozumiano, iż planetoidy te znaj
dują się w przestrzeni w pobliżu tzw.
trójkątnych punktów libracji L4 i L5
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układu Słońce — Jowisz i stanow ią
przyrodnicze potwierdzenie teoretycz
nych rozwiązań tzw. ograniczonego za
gadnienia trzech ciał znalezionych jesz
cze w 1772 roku przez Josepha L. Lagrange’a (1736-1813). Do dziś odkryto
ju ż ponad 200 tego typu obiektów,
a poniew aż nadawane im nazwy są
imionami bohaterów wojny trojańskiej,
więc planetoidy tego typu często okre
śla się mianem Trojańczyków.
Kolejnym obiektem, który wzbudził
spore zainteresowanie, była planetoida
(944) Hidalgo odkryta w 1920 roku.
Ona też porusza się po orbicie eliptycz
nej, której mimośród nawet nieco prze
wyższa mimośród orbity Alindy, ale
oddala się od pasa planetoid nie po jego
wewnętrznej stronie, jak Eros i Alinda,
lecz na zewnątrz, osiągając w aphelium
odległość 9.6 j.a. od Słońca. Okres obie
gu Hidalgo wokół Słońca wynosi więc
aż 14 lat, podczas gdy Eros i Alinda po
trzebują na pełne okrążenie Słońca od
powiednio 1.8 i 4 lata. Dodatkową oso
bliw ością tej planetoidy jest bardzo
duży, wynoszący aż 42°, kąt nachyle
nia płaszczyzny jej ruchu do płaszczy
zny ekliptyki.
Dalsze odkrycia niezwykłych obiek
tów przyniósł rok 1932, w którym do
strzeżono planetoidy (1221) Am or
i (1862) Apollo. Amor, którego odle
głość peryhelium wynosi 1.08 j.a., jest
dziś traktowany jako główny przedsta
wiciel całej grupy planetoid, określanej
mianem grupy Amora, która — najogól
niej mówiąc — charakteryzuje się tym,
że jej członkowie w peryhelium przy
bliżają się do orbity Ziemi. Apollo, po
odkryciu w 1932 roku, został na długo
zgubiony. Po usilnych poszukiwaniach

odnaleziono go dopiero w 1973 roku.
Ponieważ odległości peryhelium i aphe
lium jego orbity wynoszą odpowiednio
0.65 i 2.3 j.a., a ruch odbywa się w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny
ekliptyki pod niewielkim kątem: zaled
wie 6°, więc Apollo podczas swego ru
chu wokół Słońca może zbliżać się aż
do trzech wielkich planet: Marsa, Zie
mi i Wenus. Planetoidy, których odle
głości peryhelium są mniejsze od 1 j.a.
(o których często, ale niezbyt ściśle,
mówi się, że ich orbity przecinają orbi
tę Ziemi), określa się mianem planetoid
typu Apollo.
Jeszcze dziwniejszym niż Apollo
obiektem okazała się planetoida (1566)
Ikar odkryta w 1949 roku. W peryhe
lium przybliża się ona do Słońca na od
ległość zaledwie 0.19 j.a., czyli bliżej
niż najbliższa planeta Merkury, zaś
w aphelium oddala od Słońca do odle
głości tylko 2 j.a. Okres jej obiegu wo
kół Słońca wynosi 1.1 roku. Orbita Ika
ra jest silnie spłaszczoną elipsą (mimo
śród wynosi 0.8) i „przecina” orbity
wszystkich czterech planet ziemskiej
grupy. W czerwcu 1968 roku Ikar prze
leciał w odległości jedynie 0.04 j.a. (czy
li około 6.5 min km) od Ziemi.
Warto też w spom nieć o odkrytej
w 1976 roku planetoidzie (2062) Ate
na, która — podobnie jak Amor i Apol
lo — była pierwszym członkiem dziś
już całej grupy obiektów, których okre
sy obiegu wokół Słońca są krótsze od
jednego roku, czyli ich średnie odległo
ści od Słońca są m niejsze od 1 j.a.
Ze względu na wyraźną najczęściej eliptyczność ich orbit również „przecinają”
orbitę Ziemi, czasem Wenus, a nawet
Merkurego. Obiekty należące do grup
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Rys. 1.

Orbity kilku planetoid bliskich Ziem i.
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Am ora, A pollo i A teny nazyw a się
wspólnie planetoidami bliskimi Ziemi
(NEA, ang. Near Earth Asteroids). Ich
liczebność ocenia się na kilkadziesiąt
tysięcy przy założeniu rozmiarów po
wyżej 0.5 km.
Obecnie znanych jest już około 400
planetoid bliskich Ziemi, a dzięki spe
cjalnym programom obserwacyjnym
odkrywa się ich coraz więcej. Głównym
powodem szczególnego nimi zaintere
sowania jest możliwość zbliżeń do Zie
mi tego typu obiektów, a nawet ich zde
rzeń z nią. W prawdzie prawdopodo
bieństwo zderzenia jest bardzo małe ale
dobrze w iadom o, że w przeszłości
do takich kataklizmów już dochodziło.
Świadczą o tym kratery uderzeniowe
na powierzchni Ziemi, których do tej
pory zdołano zidentyfikować około 140.
Znacznie więcej śladów uderzeń znaj
duje się na powierzchniach Księżyca,
M arsa czy M erkurego, a w ięc tych
obiektów, które od bardzo dawna pozba
wione już są tak silnej aktywności tek
tonicznej i erozji atmosferycznej, jakie
występują na Ziemi czy Wenus.
M ożliwość zderzeń planetoid bli
skich Ziemi z planetami, a także wpływ
na ich ruch oddziaływań grawitacyjnych
planet, szczególnie silny podczas du
żych zbliżeń, do których może stosun
kowo często dochodzić, powodują, że
czas życia tych obiektów na ich obec
nych orbitach je st znacznie krótszy
od wieku Układu Słonecznego. Ocenia
się, że jest on rzędu kilkudziesięciu mi
lionów lat. Kresem życia planetoid bli
skich Ziemi może być nie tylko zderze
nie z planetą, lecz także spadek na Słoń
ce lub wyrzucenie z obszaru dotychcza
sowego ruchu. Z faktu, że dziś obser
wujemy planetoidy bliskie Ziemi, wy
nika więc, że musiały one tu skądś przy
być. Co więcej, wydaje się oczywiste,
że również obecnie z ich populacji jed
ne obiekty ubywają, a inne jąuzupełniają. O ciągłym procesie takiej wymiany
dziś jeszcze nie potrafimy jednak zbyt
wiele powiedzieć, chociaż zagadnienie
to jest ju ż od wielu lat przedmiotem
wnikliwych dociekań.
N ajnow sze rozw ażania w skazują
przede wszystkim na dwa źródła pla
n eto id b lisk ich Z iem i. Pierw szym
może być pas główny planetoid. M e
chanizmem, który wydaje się być do
statecznie wydajnym dla zapewnienia
stałości populacji tych obiektów, są
zderzen ia m iędzy czło n k am i pasa
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głównego. Energie przekazywane pod
czas zderzeń okazały się jednak za małe
na to, aby spowodować odpowiednią
zmianę orbity uczestników zderzeń lub
fragm entów rozpadu, będącego ich
konsekwencją. Proces przebiega więc
pewnie dwuetapowo. Najpierw w wy
niku zderzenia jakiś obiekt zaczyna
obiegać Słońce po tzw. orbicie rezonan
sowej i dopiero później oddziaływanie
grawitacyjne Jowisza powoduje prze
niesienie go na orbitę typową dla pla
netoid bliskich Ziemi. Zarówno teore
tycznie, jak i za pom ocą modelowania
cyfrowego stwierdzono, że szczegól
nie wydajnymi pod tym względem re
zonansam i je s t w spółm ierność 3:1
średnich ruchów planetoidy i Jowisza
(odpowiadająca jednej z tzw. przerw
Kirkwooda w pasie głównym planeto
id) oraz jeden z tzw. rezonansów wie
kowych (współmierność nie tylko śred
nich ruchów planetoidy i Jowisza, lecz
także precesyjnych zmian długości ich
peryheliów).
Drugim źródłem planetoid bliskich
Ziemi mogą być komety krótkookreso
we. Najbardziej oczywistym faktem
potwierdzającym tę koncepcję jest rzu
cające się w oczy podobieństwo orbit
obu tych rodzajów małych ciał Układu
Słonecznego. Ale dopiero wnikliwe ba
dania ostatnich lat dotyczące ewolucji
jąder kometamych — spośród których
trudno nie wspomnieć pamiętnej eks
ploracji komety Halleya za pomocą kil
ku sond kosmicznych w 1986 roku —
pokazały, że aktywność komety może
ustać m.in. w wyniku pokrycia całej
powierzchni jądra skorupą materii nie
lotnej, która uniemożliwia dalszą sublimację pozostałych wewnątrz materia
łów lotnych. Kres życia komety może
też nastąpić po całkowitym wyczerpa
niu się substancji lotnych w jądrze. Pozostałościąjest obiekt— określany cza
sem mianem drzemiącej (w pierwszym
przypadku) lub martwej (w drugim)
komety —- który ziemskiemu obserwa
torowi jawi się oczywiście jako planetoida. Najnowsze oceny wskazują, że
pochodzenie kometame może mieć nie
więcej niż 40% populacji planetoid bli
skich Ziemi.
Spektakularnym przykładem tego
rodzaju obiektu jest kometa Wilsona-H arringtona odkryta w 1949 roku.
Ze względu na szczupłość materiału ob
serwacyjnego nie udało się wyznaczyć
jej wiarygodnej orbity (w katalogach po
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dano orbitę paraboliczną) i komety tej
już nigdy więcej nie zdołano zaobser
wować. Ale w 1992 roku, poszukując
przedodkryciowych obserwacji plane
toidy bliskiej Ziemi o numerze katalo
gowym 4015 (ale nie mającej jeszcze
nazwy), którą odkryto w 1979 roku
i obserwowano później na przełomie lat
1988 i 1989 oraz w 1992 roku, natrafio
no na archiwalnej kliszy na ślad, który
okazał się być obrazem tej właśnie ko
mety. Identyfikacja komety Wilsona-Harringtona z planetoidą obserwowa
ną po 30 latach nie budzi żadnych wąt
pliwości. Wszystko wskazuje więc na
to, że obiekt określany dziś jako (4015)
W ilso n-H arrington je s t d rzem iącą
lub może martwą już kometą.
Centaury
W październiku 1977 roku dokonano
odkrycia, które z dzisiejszego punktu
widzenia może być uznane za przełom
w kształtowaniu nowego obrazu Ukła
du Słonecznego. Astronom amerykań
ski polskiego pochodzenia Charles T.
Kowal, poszukując nowych planetoid
bliskich Ziemi, dostrzegł obiekt, które
go bardzo wolny ruch po niebie wska
zywał, że jest odległy od Ziemi znacz
nie dalej niż jakakolwiek ze znanych
dotychczas planetoid. Dość szybko uda
ło się wiarygodnie wyznaczyć jego or
bitę, gdyż znaleziono wiele przedodkry
ciowych obserwacji sięgających wstecz
aż do roku 1895. Okazało się, że w peryhelium zbliża się on do Słońca na od
ległość 8.5 j.a., a w aphelium oddala od
niego aż do 18.9 j.a. Porusza się więc
całkowicie poza pierścieniem planeto
id pomiędzy orbitami Jowisza i Urana
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczy
zny ekliptyki pod kątem zaledwie 7°.
Okres obiegu tego obiektu wokół Słoń
ca sięga prawie 51 lat. Jego rozmiary
oceniono na kilkaset kilometrów i pew
nie to przesądziło o zakwalifikowaniu
go — mimo nietypowej orbity — do po
pulacji planetoid. Niezwykła planetoida
otrzym ała num er katalogow y 2060
i nazwę Chiron będącą w mitologii grec
kiej imieniem najsłynniejszego z cen
taurów.
Przez wiele lat Chiron był jedyną
znaną planetoidą poruszającą się po ze
wnętrznej stronie i z dala od pasa głów
nego małych planet (nie licząc oczywi
ście wyraźnie określonych Trojańczyków). Dopiero lata dziewięćdziesiąte,
dzięki wydatnemu zwiększeniu możli1/1998

wości obserwacyjnych w wyniku coraz
powszechniejszego użycia tzw. detek
torów CCD, przyniosły odkrycia dal
szych tego typu obiektów. Do końca
1997 roku zaobserwowano ich 8 i cho
ciaż jest to jeszcze niewielka liczba, to
jednak traktuje się je obecnie jako wy
ró ż n io n ą grupę obiek tó w o k re śla 
nych mianem centaurów. Podobnie jak
ich główny przedstawiciel Chiron, cen
taury poruszają się w obszarze ruchu
Jow isza, Saturna, U rana i N eptuna
po wyraźnie eliptycznych orbitach, po
łożonych na ogół w płaszczyznach na
chylonych pod niew ielkim i kątam i
do płaszczyzny ekliptyki. Liczebność tej
populacji małych ciał Układu Słonecz
nego ocenia się na kilka tysięcy obiek
tów o rozmiarach kilkuset kilometrów.
M o żliw o ść zb liż e ń cen tau ró w
do wielkich planet powoduje, że ich or
bity m ogą ulegać dużym zm ianom
w stosunkowo krótkim czasie. Podob
nie jak w przypadku planetoid bliskich
Ziemi prowadzi to do wniosku, że czas
życia centaurów musi być znacznie krót
szy od w ieku U kładu Słonecznego.
Na przykład analiza statystyczna ewo
lucji orbit podobnych do orbity Chirona wskazuje, że w okresie ±100 tys. lat
od chwili obecnej Chiron może zmie
nić swój ruch w taki sposób, że okres
jego obiegu wokół Słońca będzie krót
szy od 20 lat. Co więcej, oszacowano,
że prawdopodobieństwo przejścia Chirona na orbitę krótkookresową jest pię
ciokrotnie większe od prawdopodobień
stwa wyrzucenia go poza obszar ruchu
planet. Powstaje więc pytanie, skąd po
chodzą centaury i w jaki sposób zostały
wprow adzone na orbity, po których
obecnie się poruszają.
Wśród różnych koncepcji pochodze
nia centaurów dużym stopniem wiary
godności wydawała się początkowo cie
szyć hipoteza upatrująca źródeł tych
obiektów w dwóch grupach planetoid
trojańskich, o których była wyżej mowa.
W 1989 roku dokonano jednak odkry
cia, które wykluczyło możliwość dłu
gotrwałej obecności centaurów w odle
głościach od Słońca m niejszych niż
obecne. Wokół Chirona dostrzeżono
bowiem otoczkę pyłową, co w połącze
niu ze stwierdzonym nieco wcześniej
pojaśnieniem tej planetoidy nieodparcie
sugerowało, że zbliżając się do Słońca
zaczyna się ona zachowywać jak jądro
kometame (przez peryhelium Chiron
przeszedł w 1996 roku). Wkrótce po
1/1998

Rys. 2. Porównanie orbit dwóch obiektów pasa Kuipera (Pluton i 1994 TB),
dwóch centaurów (Chiron i Pholus) oraz planetoidy Hidalgo (ponieważ płaszczy
zny, w których położone są te orbity nie pokrywają się z płaszczyzną ekliptyki
więc linią przerywaną oznaczono część orbity znajdującą się „pod”, a linią ciągłą
„nad" płaszczyzną ruchu planet).

tem doniesiono również o zaobserwo
waniu w widmie Chirona śladów cyja
nu CN, co wskazywało na emisję gazu
z jego powierzchni. Odkrycie niewąt
pliwej aktywności kometamej Chirona
pokazało, że po obecnej orbicie poru
sza się on od niedawna (104 - 105 lat),
a przedtem nie mógł być trojańczykiem,
gdyż, znajdując się stale w odległości
od Słońca porównywalnej z odległością
Jowisza, nie mógłby do dziś zachować
materiałów lotnych. Chiron musi więc
pochodzić z jakichś zewnętrznych re
jonów Układu Słonecznego, gdzie ni
ska temperatura umożliwiła przetrwa
nie w nim substancji lotnych, które
obecnie obserwujemy.
Jeśli Chiron jest rzeczywiście kome
tą, to jednak zupełnie niepodobną do
żadnej z dotychczas poznanych. Wśród
komet wyróżnia się on przede wszyst
kim rozmiarami. Z wielu różnego rodza
ju obserwacji, m.in. zakryć gwiazd przez
Chirona, które nastąpiły 7 listopada
1993 roku i 9 marca 1994 roku wynika,
że jego średnica winna zawierać się
w granicach od 165 do 310 km. Tak du
żych jąder kometamych dotychczas nie
stwierdzono; przypomnijmy np., że ją 
dro komety Halleya (jedyne, które zdo
łano bezpośrednio zaobserwować) ma
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rozmiary 16x8x7 km i wydaje się być
jednym z największych. Chiron jest
więc, być może, przykładem tzw. wiel
kich komet, o których istnieniu dotych
czas nic nie wiadomo, ale których hi
potetyczna obecność w Układzie Sło
necznym okazała się przydatna do wy
tłumaczenia pochodzenia np. tzw. kom
pleksu Taurydów (do którego należy
kometa Enckego i związane z nią stru
mienie meteoroidowe, kilka planetoid
bliskich Ziemi, a także prawdopodob
nie kometa Rudnickiego).
Pas Kuipera
Zrozumienie tego, że centaury winny
pochodzić z zew nętrznych rejonów
Układu Słonecznego zbiegło się z na
stępnym odkryciem, które wskazało ich
możliwe źródło i w zasadniczy sposób
wpłynęło na współczesny obraz Ukła
du Słonecznego. W sierpniu 1992 roku
astronomowie amerykańscy David C.
Jewitt i Jane X. Luu dostrzegli obiekt
o jeszcze wolniejszym ruchu po niebie
niż zaobserwowany 15 lat wcześniej
ruch Chirona, co sugerowało, że jego
odległość od Słońca jest większa niż
centaurów i może być porównywalna
z odległościam i najdalszych planet.
Pewnie trudno było oprzeć się pokusie
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podejrzenia, że jest to, być może, dzie
siąta planeta, której poszukiwania od lat
spędzały sen z oczu niejednego astro
noma, nie wspominając o rzeszy ama
torów marzących o powtórzeniu błysko
tliwej kariery Clyde’a W. Tombaugh
(1906-1997), m iłośnika astronom ii,
który w 1930 roku odkrył Plutona.
Nowy obiekt został jednak potrakto
wany jak planetoida i otrzymał prowi
zoryczne oznaczenia 1992 QB 1, ajego
średnia odległość od Słońca rów na
44 j.a. okazała się rzeczywiście prze
wyższać nawet średnią odległość Plu
tona (39 j.a.). Obiega on Słońce w okre
sie 294 lat po prawie kołowej orbicie o
mimośrodzie 0.08 położonej w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny
ekliptyki pod niewielkim kątem 2°. Ja
sność obiektu 1992 QB 1, wynosząca
zaledwie 23 mag., pozwoliła oszacować
jego średnicę na 250 km (przy założe
niu, że albedo jest równe 0.04). Obiekt
o takich rozm iarach trudno byłoby
uznać za planetę.
Pół roku później zaobserwowano
n a stę p n ą tego typu p la n e to id ę ,
a we wrześniu 1993 roku cztery dalsze.
Do końca 1997 roku poznano już po
nad 50 obiektów transneptunowych. Ich
odkrycie jest spektakularnym potwier
dzeniem przypuszczenia G erarda P.
Kuipera (1905-1973), sformułowanego
w połowie tego stulecia, że w zewnętrz
nych rejonach układu planetarnego,
a więc poza orbitami najdalszych pla
net, znajduje się wiele planetozymali,
czyli małych ciał lodowych, które nie
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zdołały uformować już planety ze wzglę
du na zbyt m ałą gęstość tych obszarów
dysku protoplanetamego i coraz mniej
sze prędkości ich ruchu w miarę odda
lania się od Słońca. Prawie połowa zna
nych członków pasa K uipera krąży
wokół Słońca po orbitach bliskich re
zonansowi 2:3 z Neptunem, co chroni
je przed dużymi zbliżeniami z tą plane
tą. Słabe oddziaływania grawitacyjne
wielkich planet nie zdołały więc odrzu
cić ich w rejony znacznie bardziej odle
głe od Słońca, tworzące dziś hipotetycz
ny obłok Oorta, który prawdopodobnie
powstał z planetozymali pochodzących
z bliższych Słońca obszarów i stanowią
cych resztki tworzywa planet.
O dkryw ane od kilku lat obiekty
transneptunowe tworzą więc tzw. pas
K uipera. Poznane dotychczas jeg o
składniki musząmieć stosunkowo duże
rozmiary, gdyż współczesne możliwo
ści obserwacyjne nie pozwoliłyby do
strzec tak odległego obiektu o średnicy
m niejszej niż 100 km. O cenia się,
że w pasie obejm ującym odległości
od Słońca od 30 do 50 j.a. znajduje się
około 70 tys. planetoid o rozmiarach
ponad 100 km. Za pomocą teleskopu ko
smicznego Hubble’a spróbowano nato
miast zrobić oszacowanie liczebności
obiektów mniejszych. Stosując wyrafi
nowaną technikę detekcji i przetwarza
nia obrazu, zdołano sięgnąć jasności
28 mag. Takąjasność może mieć plane
toida poruszająca się w pasie Kuipera
po orbicie rezonansowej 2:3 z Neptunem
o rozmiarach porównywalnych z wiel
kością jądra ko
m ety H a lle y a .
Gęstość na niebie
obiektów jaśniej
szych od tej war
tości granicznej
wyniosła 60 tys.
na stopień kwa
dratowy, co prze
kłada się na licz
bę około 100 min
obiektów w ca
łym pasie wzdłuż
ekliptyki.
Jednąz najcie
kawszych konse
kwencji odkrycia
pasa Kuipera jest
niejako w ym u
szenie uznania
Plutona za człon
ka tej populacji
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małych ciał Układu Słonecznego. Zwa
żywszy bowiem podobieństwo jego or
bity do orbit obserwowanych obiektów
transneptunowych (Pluton również po
rusza się w rezonansie 2:3 zNeptunem),
a także rzucające się w oczy odmienno
ści jego ruchu, rozmiarów i własności
fizycznych w porównaniu z ośmioma
wielkimi planetami, trudno znaleźć ar
gumenty uzasadniające traktowanie na
dal Plutona jako dziew iątej planety
Układu Słonecznego. Wydaje się także,
że jest to już chyba ostateczne przypie
czętowanie od dawna wysuwanych po
dejrzeń o obecności na krańcach ukła
du planetarnego kilku nietypow ych
obiektów o wspólnym, być może, po
chodzeniu, lecz odm iennych losach.
Oprócz Plutona i jego satelity Charona
są to: księżyce Neptuna Tryton i Nereida, satelita Saturna Phoebe oraz Chi
ron. Pomijając szczegóły trzeba jednak
podkreślić, że coraz bardziej wiarygod
na staje się hipoteza, że źródłem tych
wszystkich obiektów jest właśnie pas
Kuipera. Z niego też zapewne wywo
dzą się centaury.
Ogromnym problemem pozostaje
naturalnie sprawa transportu obiektów
z pasa Kuipera w rejony bliższe Słoń
ca. Niewiele na ten temat potrafimy
obecnie powiedzieć. Szczególnie trud
nym zagadnieniem wydaje się znalezie
nie mechanizmu przeniesienia z pasa
Kuipera dużych ciał, o rozmiarach np.
Chirona, na orbity charakterystyczne dla
centaurów. Pewne sugestie pojawiły się
natomiast odnośnie mniejszych obiek
tów, które mogłyby dać początek kome
tom okresowym. Jeszcze przed odkry
ciem planetoidy 1992 QB 1 wskazywa
no, że najbardziej wiarygodnym ich źró
dłem może być hipotetyczny jeszcze
wtedy rezerwuar komet na krańcach
układu planetarnego. Drogą modelowa
nia cyfrowego pokazano, że zderzenia
obiektów pasa Kuipera o rozmiarach
1-10 km są dostatecznie wydajnym pro
cesem dla wyjaśnienia obserwowanej
populacji komet krótkookresowych.
Być może istnieje tu pewna analogia
z omówionym wyżej dwuetapowym
procesem powstawania planetoid bli
skich Ziemi w wyniku zderzeń w pasie
małych planet między orbitami Marsa
i Jowisza. Ale to wszystko są dopiero
aktualne tematy, będące przedmiotem
badań wielu astronomów.
W drugiej połowie 1996 roku odkry
to pierwsze nietypowe obiekty transnep1/1998

tunowe. Wszystkie dotychczas zaobser
wowane składniki pasa Kuipera poru
szają się po prawie kołowych orbitach,
położonych niem al w płaszczyźnie
ekliptyki. Obiekt 1996 RQ 20 wyróżnił
stosunkowo duży, wynoszący aż 32°,
kąt n ach y len ia płaszczyzny orbity
do płaszczyzny ekliptyki. Również mimośród jego orbity równy 0.3 okazał się
jednym z większych powodując, że od
ległości peryhelium i aphelium tego
obiektu wynoszą odpowiednio 33 j.a.
i 62 j.a. Jeszcze dziwniejszy okazał się
obiekt 1996 TL 66. Wprawdzie nachy
lenie płaszczyzny jego orbity do płasz
czyzny ekliptyki jest trochę mniejsze
i wynosi 24°, ale duży mimośród orbi
ty, równy 0.6, powoduje, że chociaż od
ległość peryhelium wynosi 35 j.a., to
jednak w aphelium obiekt ten oddala się
od Słońca do odległości aż 133 j.a. Ja
sność obiektu 1996 TL 66, równa oko
ło 21 mag., okazała się największą z ja
sności obserwowanych do dziś obiek
tów transneptunowych, a oszacowana
stąd jego średnica sięga aż 500 km (przy
założeniu wartości albedo 0.04). Obie
te niezwykłe planetoidy wydają się być
przedstawicielami grupy obiektów pasa
Kuipera o innym pochodzeniu niż jego
typowi członkowie.
Mówiliśmy już, że pas Kuipera sta
nowią najprawdopodobniej planetozymale z obrzeży pierwotnej mgławicy
protoplanetamej, które nie zdołały utwo
rzyć planety. Badania modelowe poka
zały, że wśród nich powinny też się zna
leźć planetozymale wyrzucone w te re
jony oddziaływaniami grawitacyjnymi
Urana i Neptuna. Silniejsze wpływy masywniejszych planet, Jowisza i Saturna,
przerzuciły te pozostałości tworzywa
planetarnego znacznie dalej od Słońca,
tw orząc hipotetyczny obłok Oorta.
Możliwe więc, że pas Kuipera przecho
dzi niejako w sposób ciągły w koliście
otaczający Słońce obłok Oorta, a do
strzeżone niedawno w pasie Kuipera
nietypowe obiekty 1996 RQ 20 i 1996
TL 66 mogą być właśnie jego członka
mi, najbardziej wysuniętymi ku Słońcu
i pochodzącymi z obszaru mgławicy
protoplanetamej, w którym nastąpiło
uformowanie się Urana i Neptuna.
Podsumowanie
Obraz Układu Słonecznego wyłaniają
cy się z nowych odkryć i dociekań ostat
nich lat składa się z 8 planet, krążących
wokół Słońca w mniej więcej jednej
l / l 998

płaszczyźnie i dają
cych się rozdzielić
na dw ie w yraźne
grupy. Cztery pierw
sze, licząc od Słoń
ca, to tzw. planety
grupy ziem skiej,
a cztery dalsze to
tzw. planety grupy
jowiszowej. Podsta
wowe różnice mię
dzy członkami obu
tych grup są na ogół
znane i nie będzie
1996 TL 66
my tu o nich mówić.
Pomiędzy tymi gru
pami znajduje się
pas planetoid, czyli
małych planet, okrą
Rys. 4 . Orbita obiektu 1996 TL66.
żających Słońce
po prawie kołowych orbitach między or
bitami Marsa i Jowisza. Poza orbitą naj Kuipera, przy czym proces przenosze
dalszej planety, Neptuna, rozciąga się nia obiektów z tego zbiorowiska w ob
drugi pas planetoid zwany pasem Ku szary bliskie Słońcu odbywa się zapew
ipera, którego zewnętrzna część rozprze ne wieloetapowo, a obiektami pośred
strzenia się prawdopodobnie w sposób nimi są m.in. obserwowane centaury.
ciągły, w koliście otaczający Słońce tzw. Ostatnim etapem ewolucji komet okre
obłok Oorta. Pluton, do niedawna trak sowych m ogą być niektóre planetoidy
towany jak dziewiąta planeta Układu bliskie Ziemi. Źródłem tych ostatnich
Słonecznego, wydaje się być po prostu obiektów jest też pas główny planetoid.
Spektakularnym elementem ewolu
jednym z członków (niewykluczone, że
cji
Układu
Słonecznego wydaje się więc
największym) pasa Kuipera.
być
jakby
powolna dyfuzja ku Słońcu
Oba pasy planetoid stanowią praw
resztek
tworzywa
Układu, odrzuconych
dopodobnie pozostałości tworzywa,
na
zewnątrz
po
jego
uformowaniu się
z którego formował się układ planetar
około
4.5
mld
lat
temu.
Zjawiska ko
ny. Obiekty pasa głównego są przetwo
met
i
obserwacje
różnych
innych niety
rzoną w wyniku różnych procesów ewo
powych
małych
ciał
pozwalają
wniknąć
lucyjnych (np. zderzeń) i zebranąw tym
w
niektóre
szczeble
tego
procesu.
To,
obszarze materią, która nie zdołała skon
co
dziś
potrafimy
już
o
nich
powiedzieć,
densować się w planetę. Obiekty pasa
Kuipera są natomiast materią krańców coraz wyraźniej układa się w jasny i kla
dysku protoplanetamego, której oddzia rowny obraz. Tu przedstawiliśmy jedy
ływania grawitacyjne tworzących się nie jego podstawowy zarys, zdając so
planet nie były w stanie odrzucić na ze bie sprawę z pominięcia w nim jednak
wnątrz. Resztki budulca planetarnego w ielu równie ważnych i ciekawych
wyrzucone z obszaru, gdzie powstały aspektów zagadnienia, które — jak wi
planety, utworzyły hipotetyczny twór dać — domaga się szerszego i głębsze
go ujęcia.
zwany obłokiem Oorta.
Obłok Oorta wydaje się dziś być naj
bardziej praw dopodobnym źródłem
tzw. kometjednopojawieniowych, czy
Doktor Krzysztof Ziołkowski jest
li takich, które okrążają Słońce po orbi
znakomitym specjalistą w dziedzinie
tach quasiparabolicznych. M echani
dynamiki ciał Układu Słonecznego.
zmem, który obiekty obłoku Oorta skie
Ostatnio objął stanowisko Sekreta
rowuje ku Słońcu, mogą być oddziały
rza Naukowego Centrum Badań
w ania pływ ow e G alaktyki, a także
Kosmicznych PAN w Warszawie.
wpływy grawitacyjne bliskich gwiazd
Przez ostatnie przeszło dwa dziesię
albo jakichś masywnych chmur materii
ciolecia był Redaktorem Naczelnym
międzygwiazdowej. Za źródło komet
„ Uranii”.
okresowych uważa się natomiast pas
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spotkanie
z planetoidą
Eros (433)
W ostatnich latach
popularyzator osiągnięć
astronautyki nie może
narzekać na brak tematów.
Wystarczy przecież
przypom nieć, ze od 2 grudnia
1995 roku sonda G ALILEO
dostarcza nam interesujących
informacji o Jowiszu i jego
czterech największych
księżycach, że w nocy z 3 na 4
lipca 1997 roku dzięki
telewizji byliśmy naocznymi
św iadkam i udanego
lądowania na m arsjańskim
globie stacji M ars Pathfinder,
by potem przez kilka kolejnych
dni podziw iać krajobraz
lądowiska i spacerującego
po nim Sojournera.
Lecz to jeszcze nie wszystko:
aktualnie Czerwoną Planetę
okrąża sonda M ars Global
Surveyor i od 11 września
dostarcza uczonym
dokładnych obrazów je j
powierzchni. Jakby tego było
m ało — 17 lutego 1996 roku
wystartowała
z kosm odromu Cape
Canaveral na Florydzie sonda
NEAR i m knie na spotkanie
z planetoidą E ros (433),
do której — ja k zaplanowano
—
m a się zbliżyć 15 m arca
1999 roku i w ciągu około
10 miesięcy wnikliwie ją
badać. Niejako przy okazji
2 7 czerwca 1997 roku NEAR
minęła w niewielkiej dległości
planetoidę M atyldę
i oczywiście dobrze się je j
przyjrzała.

10

uż w roku 1964 narodziła się
m yśl w ykorzystyw ania sond
kosmicznych do badania plane
toid. Pojawiały się jednak najprzeróż
niejsze przeszkody i dlatego ten wspa
niały projekt udało się zrealizować do
piero 29 października 1991 roku, kie
dy to sonda G alileo przed odlotem
w kierunku Jowisza przeleciała blisko
planetoidy Gaspra (951) i przekazała
na Ziemię dobrze nam znane obrazy.
W niedługim czasie, bo już 28 sierp
nia 1993 roku ta sama sonda minęła
w niewielkiej odległości planetoidę Ida
(243) i też przekazała nam całą serię
jej obrazów. To właśnie w wyniku wni
kliwej analizy tych obrazów stwierdzo
no, że planetoida ta posiada niewiel
kiego satelitę, którego nazwano Dak
tylem. To pionierskie dzieło miała kon
tynuować sonda Clementine 1, toteż po
sprawnym wykonaniu zadań w zglę
dem Księżyca skierowano ją w kierun
ku p lanetoidy G eographos (1620).
Do spotkania z planetoidą istotnie do
szło, ale oczekiwanych obrazów pla
netoidy nie otrzymaliśmy, gdyż w kry
tycznym momencie sonda odmówiła
posłuszeństwa. Tak niefortunnie za
kończyła się ta misja i w ten sposób
utraciliśmy okazję — przynajmniej na
razie — przyjrzenia się jednej z plane
toid, które od czasu do czasu zbliżają
się do Ziemi i tworzą grupę oznaczoną
akronimem NEA (Near Earth Astero
ids). Już z tego choćby powodu są to
obiekty godne bliższego poznania i to
przede wszystkim skłoniło uczonych
amerykańskich do przygotowania mi
sji NEAR (Near Earth Asteroid Randezvous). Program ten firmuje wydział
NASA zajmujący się badaniem ciał
Układu Słonecznego (Solar System
Exploration Division).

J
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Grupie uczonych, przygotow ują
cych m isję N E A R , k iero w n ictw o
NASA postawiło parę trudnych do spe
łnienia warunków. Przede wszystkim
koszty eksperymentu nie m ogą prze
kroczyć 150 milionów dolarów (w rze
czyw istości w yniosą one — ja k się
przewiduje — najwyżej 112 milionów
dolarów), a ponadto eksperyment zo
stanie przygotowany w czasie nie dłuż
szym niż 35 m iesięcy (od podjęcia
uchwały do startu upłynęło tylko 27
miesięcy) i start sondy musi koniecz
nie odbyć się za pom ocą rakiety Delta
albo jej ekwiwalentu (użyto do tego
rakiety Delta II 7925-8). Widzimy za
tem, że jakoś uporano się z powyższy
mi problem am i i że kierow nictw o
NASA powinno być spokojne o dal
szy przebieg tego niełatwego przecież
eksperym entu astronautycznego. Po
prostu można zaufać przygotowujące
mu i czuwającemu nad dalszym jego
przebiegiem zespołowi ludzkiemu, któ
rym kieruje Andrev F. Cheng (John
Hopkins University). Ponadto w jego
skład w chodzą następujące osoby:
R. W. Farquhar (NASA), J. Veberka
(Cornel University Ithaca), J. I. Trombka (N ASA), M. T. Zuherow a (MIT
Cambridge), D. Yeomans (JPL), M.
Acuma (Goddard Space Flight Center).
Pewien problem dla uczonych sta
nowił wybór głównego obiektu badań
tego, mimo pośpiechu, starannie przy
gotowanego eksperymentu astronau
tycznego. Początkowo pod uwagę bra
no różne planetoidy, a między innymi
Nereus (4660) i Van Albada (2019),
lecz po w nikliw ych rozw ażaniach
owym szczęśliwcem został Eros (433).
Jest to jedna z najbardziej ciekawych
planetoid, poruszająca się po nietypo
wej dla tych ciał orbicie, której para1/1998

metry astronomowie dość dokładnie
wyznaczyli w oparciu o blisko stulet
nie obserwacje. Eros bowiem został
odkryty 13 sierpnia 1898 roku przez
G. Witta w Berlinie, a wkrótce potem
nic nie wiedzący o tym odkryciu do
strzegł go także H. P. Charlois w N i
cei. Już pierwsze obserwacje wykaza
ły, że mamy do czynienia z planetoidą
godną bliższego poznania. Świadczy
0 tym chociażby jej eliptyczna orbita,
której połowa wielkiej osi — jak obli
czono — wynosi tylko 218 min km,
czyli jest mniejsza od połowy wielkiej
osi orbity Marsa (228 min km). To zaś
oznacza, że Eros nie porusza się w pa
sie planetoid, lecz wewnątrz marsjańskiej orbity i od czasu do czasu zbliża
się do Ziemi na niewielką odległość,
co w owym czasie było prawdziwą nie
spodzianką. Co więcej — według ob
liczeń planetoida ta w styczniu 1894
roku, a więc cztery lata przed odkry
ciem, musiała przechodzić wyjątkowo
blisko naszej planety. Potwierdziły to
zresztą badania klisz archiw alnych,
zwłaszcza zaś naświetlonych w obserw a to riu m H a rw a rd a w C am b rig e
(USA), gdzie Erosa sfotografowano aż
siedemnaście razy. Gdyby przeglądu
owych klisz dokonywano bardziej sys
tematycznie, stosując przy tym nowo
cześniejsze metody, wówczas byłby on
odkryty cztery lata wcześniej. Takie
zbliżenie tej planetoidy do Ziemi ob
serwowano w późniejszym czasie wie
lokrotnie, a za przykład m ogą służyć
chociażby pozycje z lat 1931, 1938
1 1975, kiedy to dokonano wielu ob
serwacji. Ich analiza wykazała, iż Eros
nie jest kulą, lecz kształtem przypomi
na podłużny kartofel. Według najnow
szych danych ma on następujące roz
miary: 40.5x14.5x14.1 km. Nie jest
to więc zbyt duży obiekt, posiada jed 
nak wystarczającą grawitację na to, aby
poruszać się po dość stabilnej orbicie.
Prędkość ucieczki z jego powierzchni
— jak się ocenia — nie przekracza
10 m/s i kamień wyrzucony tam z taką
p rę d k o ś c ią o d le c ia łb y na zaw sze
w przestrzeń międzyplanetarną.
Eros okazał się bardzo interesują
cym obiektem i umożliwił astronomom
rozw iązanie kilku w ażnych p roble
mów. Przede wszystkim na podstawie
obserwacji tej planetoidy już przed kil
kudziesięciu laty dość dokładnie wy
znaczono odległość Ziemi od Słońca,
co — biorąc pod uwagę ówczesne moż
1/1998

liw ości — w cale nie
było takie proste. A po
nieważ niekiedy Eros
zbliża się do naszej pla
nety zaledwie na odle
głość 16 min km, jego
ruch można było w y
k o rz y sta ć ró w n ie ż
do wyznaczenia masy
układu Ziemia - Księ
życ. Metodę powyższą
usiłow ano w y k o rzy 
stać również do okre Fot. 1. Porównanie trzech małych planetek, których obrazy
zostały uzyskane przy pomocy statków kosmicznych. Zdjęcie
ślenia masy Merkure Matyldy (po lewej) zostało zrobione przez sondę NEAR w
go, choć w tym przy d n iu 2 7 czerw ca 1 9 9 7 roku . O b ra zy G aspry
padku — co nie powin (w środku) i Idy (po prawej) przekazał nam, odpowiednio w
no nas dziwić — w y . roku 1991 i 1993, pojazd kosmiczny GALILEO, znajdujący
niki nie były ju ż tak się wówczas w drodze do Jowisza. Wszystkie obrazy są w tej
samej skali.
obiecujące. Dziś astro
nom o w ie d y sp o n u ją
innymi metodami do
konyw ania takich po
m iaró w , k tó re d a ją
d użo d o k ła d n ie jsz e
wyniki niż uzyskiwano
na podstawie obserwa
cji ruchu Erosa. Jednak
zainteresowanie plane
to id ą nie słabnie, co
wydaje się być w pełni
u z a s a d n io n e , gdyż Fot. 2. Obraz M atyldy uzyskany przez sondę kosmiczną
mamy tu do czynienia NEAR z odległości 1200 km od planetki w dniu 27 czerwca
z naprawdę ciekawym 1997 roku. Jak widzimy, powierzchnia planetki je st obficie
o b ie k te m . P o zn a n ie usiana krateram i. Ich średnice m ają rozm iary o d 0.5
do 30 km.
jego fizycznych właści
w o ści to głów ny cel m isji sondy blikowane na łamach „Uranii” (nr 7-8/
NEAR, mającej nie tylko zbliżyć się 1997, str. 207-208), lecz zapewne war
do tej planetoidy, ale — jak się prze to je uzupełnić nowymi, nieco zaska
konam y— przez jakiś czas jej się przy kującymi informacjami na ten temat.
glądać. Być może badania te wyjaśnią Okazało się na przykład, że ta sporych
zagadkę niezwykłego zachowania się rozmiarów planetoida (57x53x50 km)
Erosa podczas opozycji z roku 1931, ma stosunkowo małą masę, którą oce
kiedy to poruszał się on wśród gwiazd nia się na około 1020gramów. Matylda
nieco inaczej niż to wynikało z rachun musi więc mieć bardzo m ałą gęstość,
ków i miał dużo mniejszą jasność od wynoszącą zaledwie około 1.3 g/cm 3,
jasności przewidywanej. Czyżby przed czyli mniejszą niż Phobos (1.9 g/cm 3)
tym zbliżeniem do Ziemi zderzył się z i Deimos (1.8 g /cm 3).Mamy tu zatem
innym obiektem i — ja k niektórzy do czynienia z gęstością jakąm ająw ęprzypuszczają — w wyniku tej kata gliste chondryty, co uczeni różnie tłu
strofy utracił znaczną część swej masy? maczą. Jedni na przykład uw ażają że
Tak czy inaczej Eros zasługuje na omawiana planetoida ma w swym wnę
bliższe poznanie i jego wybór na głów trzu liczne jony, lub że zbudowana jest
ny cel misji NEAR nie był przypadko z materiału o małej gęstości, a takim
wy. A przecież— jak nam wiadomo — może być lód wodny. Drudzy sugeru
sonda ta 27 czerwca 1997 roku prze j ą jakoby Matylda była b ry łą zbudo
m knęła b lisko planetoidy M atylda waną niemal wyłącznie z pyłu powsta
(253), co oczywiście uczeni wykorzy łego w wyniku licznych karamboli. Nie
stali i w miarę możliwości dobrze się można jednak wykluczyć — twierdzą
jej „przyjrzeli”. Wstępne wyniki tych inni — iż mała gęstość to właściwość
badań są nam znane, były bowiem pu najstarszej, dotąd nam nieznanej maU R A N I A - Po stępy
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terii Układu Słonecznego. W każdym
razie Matyldę tworzy jednorodny ma
teriał, o czym św iadczą czarno-białe
obrazy, jak i obrazy barwne przekaza
ne przez sondę NEAR. Po prostu dna
tamtejszych kraterów i materia wyrzu
cona podczas ich formowania nie róż
nią się od materiału tworzącego pier
w o tn ą p o w ie rz c h n ię p la n e to id y .
W przypadku Gaspry i Idy takie różni
ce widoczne sąjuż na pierwszy rzut oka.
Na powierzchni Matyldy — podob
nie jak na Gasprze i Idzie — znajdują
się liczne kratery uderzeniowe. Niektó
re z nich są bardzo duże, ich średnice
ocenia się na 20-30 km, a zatem m u
siały powstać w wyniku zderzenia pla
netoidy z obiektami sporych rozmia
rów. Jak się to stało — zastanawiają
się niektórzy badacze — że posiadają
ca tak m ałą gęstość M atylda nie roz
padła się podczas tych potężnych karamboli? Niestety, na razie powyższe
pytanie pozostaje bez odpowiedzi, lecz
bardziej wnikliwa analiza materiału
uzyskanego za pom ocą sondy NEAR
może zmienić tę niekorzystną sytuację.
A przecież do rozw iązania pozostało
więcej podobnych problemów. Jed
nym z nich je st wolna rotacja M atyl
dy, która na dokonanie obrotu wokół
swej osi potrzebuje aż 415 godzin. Jest
więc je d n ą z najw olniej ratujących
planetoid, lecz przyczyny na razie
uczeni nie potrafią wyjaśnić. Byłoby
to uzasadnione, gdyby Matyldę — po
dobnie ja k Idę — obiegał księżyc,
choć m usiałby on mieć dużo większe
rozmiary i masę od Daktyla. Ale na
obrazach otrzym anych za p o m o cą

sondy NEAR nie odkryto czegoś ta
kiego i w tej sytuacji problem zw ią
zany z w olną rotacją M atyldy nadal
pozostaje otwarty.
Mimo wyżej wspomnianych niedo
mówień nowe dane o Matyldzie i w y
suwane na ich podstawie wnioski mogą
napaw ać nas jak im ś optym izm em .
M ówią nam one wprawdzie o tym, iż
nasza dotychczasowa w iedza o planetoidach pozostawia wiele do życzenia,
ale jednocześnie w pełni uzasadniają
nadzieję, że m isja N EA R tę nieko
rzystną sytuację powinna znacznie po
prawić. N a jej dalszy przebieg decy
dujący wpływ miał manewr, który za
p lan o w an o na 3 lipca 1997 roku,
a który polegał na zmniejszeniu pręd
kości sondy o około 270 m/s i skiero
waniu jej w kierunku Ziemi. Dla uczo
nych, przygotowujących ten ciekawy
eksperyment astronautyczny i kieru
jących jego realizacją, były to niewąt
p liw ie d ra m a ty c z n e c h w ile , lecz
wszystko odbyło się zgodnie z planem
i aktualnie sonda NEAR mknie na spo
tkanie z n aszą planetą. W dniu 22
stycznia 1998 roku sonda okrąży glob
ziemski, przelatując zaledwie w odle
głości 478 km nad jego powierzchnią.
W wyniku grawitacyjnego oddziaływa
nia Ziemi odpowiednio zmieni pręd
kość swego ruchu i zacznie poruszać
się po takiej trajektorii, aby gdzieś
w okresie od 9 stycznia do 6 lutego
1999 roku zbliżyć się do Erosa na od
ległość około 500 km. Wkrótce potem
przeprowadzone zostaną odpowiednie
manewry, w w yniku których sonda
N E A R z o s ta n ie p rz e k s z ta łc o n a

w sztucznego satelitę tej planetoidy,
początkowo okrążając ją p o luźnej or
bicie eliptycznej (200 x 400 km). Bę
dzie to jednak tylko okres przejściowy,
gdyż sonda zacznie się stopniowo zbli
żać do Erosa i od 15 marca 1999 roku
ma go już okrążać po dużo ciaśniejszej
orbicie eliptycznej (35 x 50 km). Ko
niec misji według „rozkładu jazd y ”
pow inien nastąpić 31 grudnia 1999
roku, czyli przez około 10 miesięcy planetoida ma być badana za pomocą apa
ratury, w którą sonda NEAR została
w yposażona (kam era z detektorem
CCD, spektrometr bliskiej podczerwie
ni, magnetometr, spektrometr promie
niowania radiowego i gamma, wysokościomierz laserowy). Pozwoli to na
uzyskanie o Erosie następujących da
nych:
<&• obrazy pow ierzchni planetoidy o
w yjątkow o dużej zdolności roz
dzielczej (mają być na nich zareje
strowane szczegóły o średnicy po
wyżej 3 m.);
v fizyczne parametry planetoidy (roz
miary, kształt, objętość, masa, śred
nia gęstość);
skład chemiczny skorupy planetoidy;
■s- morfologia powierzchni planetoidy
przy różnym oświetleniu i dokład
ny okres rotacji;
wpływ wiatru słonecznego na skały
powierzchniowe planetoidy i infor
macje o tamtejszym magnetyzmie
(o ile taki występuje);
ty rozkład masy we w nętrzu plane
toidy.
U zy sk an ie p o w yższych danych
znacznie rozszerzy naszą wiedzę nie
tylko E rosie, ale i o planetoidach
w ogóle. Może to mieć duży wpływ na
dalszy rozwój astronomii Układu Sło
necznego, o początkach którego wciąż
niewiele wiemy i większość dotychcza
sowych poglądów na ten temat opiera
się właściwie tylko na mniej lub bar
dziej trafnych domysłach. Już z tego
choćby powodu warto poświęcić nie
co więcej uwagi misji NEAR, której
realizacja odbywa się bez zbytniego
rozgłosu, niejako w cieniu misji Gali
leo, Mars Pathfinder, Mars Global Su
rveyor, Cassini-Huygens.
Stanisław R. Brzostkiewicz jest au
torem kilku książek o Marsie i od
kilkudziesięciu latjednym z najwier
niejszych autorów „Uranii".

Fot. 3. Domniemany obraz Erosa badanego przez sondę NEAR..
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w kolorze:

Galeria mgławic planetarnych
teleskopu kosmicznego Hubble’a
Na okładce i środkowej stronie kolorowej wkładki prezentujemy całą galerię obrazów mgławic planetarnych uzyska
nych ostatnio szerokokątną kamerą planetarną WFPC2 teleskopu kosmicznego Hubble’a.

Piękna mgławica bipolarna M2-9 zwana „motylkiem” przedstawiona jest na okładce. Na niebie znajduje się ona
w gwiazdozbiorze Wężownika w odległości 2100 lat świetlnych od Słońca. Powstała ok. 1200 lat temu, gdy w parze
bardzo ciasnych gwiazd nastąpił potężny wybuch. Gazy otaczające jądro mgławicy rozprzestrzeniają się w dwóch prze
ciwstawnych kierunkach z szybkościami przekraczającymi 350 km/s. Jej jasność jest większa od jasności 550 Słońc.
Prezentowany obraz został uzyskany w dniu 2 sierpnia 1997 przez B. Balicka z USA, V. lcke z Holandii i G. Mellema
ze Szwecji. Na tym obrazie rozprzestrzenienie neutralnego tlenu pokazane jest kolorem czerwonym, jednokrotnie zjonizowanego azotu kolorem zielonym, a dwukrotnie zjonizowanego tlenu kolorem niebieskim.
Na wkładce, począwszy od lewego, górnego obrazu, mamy następujące mgławice:
IC 3568 — mgławica planetarna w gwiazdozbiorze Jaszczurki. Znajduje się w odległości 9000 lat świetnych od Słońca,
a jej rozmiary przekraczają 0.4 roku świetlnego, czyli jest ok. 800 razy większa od naszego Systemu Słonecznego. Jest to
przykład bardzo symetrycznej, sferycznej struktury mgławicy planetarnej. Widać wyraźnie jaśniejszą, wewnętrzną struk
turę i słabszą, bardziej rozmytą kołową otoczkę zewnętrzną. Obraz został uzyskany przez H. Bonda, R. Ciardullo
i NASA.
NGC 6826 — mgławica podobna w swym kształcie i strukturze do oka. Poziomo, na krańcach obrazu, jakby w rożkach
oka, krwistoczerwone płaty materii, jakby „lotki” skrzydeł. Zielonkawa otoczka zawiera materię, która ma masę bliską
połowy masy gwiazdy centralnej przed wybuchem. Gwiazda centralna jest jedną z najjaśniejszych gwiazd centralnych
znanych mgławic planetarnych. Jest ona bardzo gorąca, a wypływające z niej szybkie wiatry gwiazdowe spychają wcze
śniej wyrzuconą materię, tworząc zieloną krawędź wewnętrznej otoczki. Mgławica leży w gwiazdozbiorze Łabędzia,
w odległości 2200 lat świetlnych od nas. Zdjęcie zostało wykonane w dniu 27 stycznia 1997 r. przez międzynarodowy
zespół badaczy w składzie: B. Balick, J. Alexander, A. Hajian, Y. Terzian, M. Perinotto, P. Patriarchi i NASA.
NGC 3918 — mgławica położona w gwiazdozbiorze Centaura w odległości 3 tysięcy lat świetlnych od nas i rozciągają
ca się na przestrzeni 0.3 roku świetlnego. Jej z grubsza sferyczna otoczka zewnętrzna jest rozciągana w kierunkach
„biegunowych” przez bardziej wewnętrzne warstwy materii, rozpędzane szybkimi wiatrami z gorącej gwiazdy central
nej. Zdjęcie uzyskane zostało przez Howarda Bonda i Robina Ciardullo z USA.
HUBBLE 5 — jest typowym przykładem mgławicy o strukturze „motylkowej”, z dwoma bipolarnie ułożonymi „bąbla
mi" ekspandującej materii. Źródłem takiej struktury jest szybki wiatr gwiazdowy z gorącej gwiazdy centralnej. Mgławi
ca znajduje się w gwiazdozbiorze Strzelca, w odległości 2200 lat świetlnych od Słońca. Obserwacje zostały wykonane
przez B. Balicka, V. Icke’a, G. Mellema i NASA w dniu 9 września 1997 r.
NGC 7009 — centralna gorąca gwiazda jest otoczona wieloma niesymetrycznymi, czasem przypominającymi eliptyczną
piłkę do rugby, otoczkami gazu na których krańcach widzimy niebieskie i czerwone krawędzie. Powstały one w taki sam
sposób, jak to opisaliśmy, omawiając mgławicę NGC 6826. Mgławica leży w gwiazdozbiorze Wodnika, w odległości
1400 lat światła od Słońca. Prezentowane zdjęcie zostało uzyskane w dniu 28 kwietnia 1996 r. przez ten sam zespół
badaczy, który fotografował mgławicę NGC 6826.
NGC 5307 — mgławica o średnicy 0.6 roku świetlnego. Znajduje się w gwiazdozbiorze Centaura w odległości 10 tysięcy
lat świetlnych od Słońca. Jest przykładem mgławicy planetarnej o strukturze spiralnej. Każdy bąbel gazu wyrzuconego
przez centralną gwiazdę ma swego odpowiednika po przeciwnej stronie gwiazdy. Obraz został uzyskany przez H. Bonda,
R. Ciardullo i NASA.
(aw)
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Czy komety
można tylko
obserwować?
Komety od wieków budziły
powszechne zainteresowanie
ze względu na nieregularne
pojawianie się
i niekiedy bardzo
imponujący wygląd.
W minionych wiekach
pojawienie się komety
uważano nawet za
zapowiedź niezwykłych
zdarzeń. Okres ten ju ż
dawno minął, ale badania
komet dopiero obecnie
przeżywają swój rozkwit.
Od czasu dokonanego
w 1986 roku pomiaru
składu izotopowego pyłu
w obłoku otaczającym jądro
komety Halleya przyjmuje
się, że materia jąder
kometarnych jest
najbardziej pierwotną
materią w Układzie
Słonecznym. Sadzi się,
że bezpośrednio
po uformowaniu się jąder
komet były one wyrzucane
daleko poza centrum
Układu Słonecznego
i w ten sposób uległy
„zamrożeniu ”
aż do ponownej zmiany
trajektorii na przechodzącą
w pobliżu Słońca.
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W prowadzenie

Najbardziej oczywistym sposobem
badania komet są obserwacje. To jed
nak okazuje się bardzo kłopotliwe.
Ze względu na małe rozmiary komet
można je obserwować tylko wtedy, gdy
znajdują się w centrum Układu Sło
necznego. To zaś nigdy nie trwa dłu
go, bo komety, o ile w ogóle są okre
sowe, poruszają się po bardzo wydłu
żonych orbitach.
Ponadto, podczas przejścia komety
w pobliżu Słońca, jej jądro jest osło
nięte obłokiem gazowo-pyłowym. Jest
on nieraz widoczny naw et gołym
okiem dzięki rozpraszaniu światła sło
necznego na drobinach pyłu, ale sku
tecznie utrudnia obserwacje jądra ko
mety. W związku z tym, pierwsze zdję
cia przedstawiające rzeźbę powierzchni
jądra kometarnego zostały zrobione
dopiero w 1986 roku, kiedy satelita
Giotto przeleciał w pobliżu jądra ko
mety Halleya. Bezpośrednie obserwa
cje jądra komety nie są na szczęście
konieczne, aby poznać jego skład.
Przy pomocy pomiarów spektroskopo
wych można określić skład obłoku ota
czającego jądro kometame. Na ogół ob
serwowane molekuły substancji lot
nych nie pochodzą bezpośrednio z ją
dra, a jedynie są produktem reakcji za
chodzących w samym obłoku (cząstki
wtórne). Niemniej, analiza przebiegu
możliwych reakcji chemicznych po
zwala dowiedzieć się, jakie były mo
lekuły pierwotne, czyli jakie substan
cje zawarte są w materiale jądra kome
ty. Na tej podstawie, jak również dzię
ki rzadkim obserwacjom molekuł pier
wotnych wiadomo, że oprócz ziaren
mineralnych (krzemiany żelaza, ma
URANIA -
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gnezu i wapnia) komety zawierają
głównie lód wodny. Oprócz wody, ba
dane jądra kometame emitowały tlen
ki węgla, węglowodory i szereg bar
dziej skomplikowanych substancji.
Część składników obserwowano tylko
w niektórych kometach, a inne wystę
powały w różnym stężeniu. W jądrze
komety Halleya, głównymi po wodzie
składnikami lotnymi są tlenek węgla,
dwutlenek węgla, metan i metanol.
Tymczasem podczas obserwacji kome
ty C/1996 B2 (Hyakutake), chociaż
przeprowadzono bardzo dokładne ba
dania i oprócz H20 zidentyfikowano
szereg substancji lotnych (między in
nymi HDO, CO, CH4, C2H2, C2H6,
CH3OH, H2CO, HCN, NH3 oraz S2)
dwutlenku węgla nie zaobserwowano.
Można się zastanawiać, czy zaobser
wowane różnice koncentracji składni
ków wynikająz różnego składu całych
jąder komet. Różny skład może doty
czyć jedynie warstw przypowierzch
niowych, z których pochodzi dostępna
obserwacjom materia. Jeśli tak, zna
czyłoby to, że obserwujemy skutki nie
jednakowej ewolucji komet. Obserwo
wane komety mają przecież różne or
bity, a ponadto są w różnym wieku, li
cząc od pierwszego wejścia do centrum
Układu Słonecznego. Bardzo stare ko
mety mogą być pozbawione składni
ków lotnych, które odsublimowały
podczas wielu przejść komety w po
bliżu Słońca. Według Michaela Mum
my (Mumma M. 1997, Sprawozdanie
z Konferencji w Santa Clara From
Stardust to Planetesimals), za różno
rodnością już pierwotnego składu ko
met i w związku z tym niejednakowym
przebiegiem ich powstawania przemawia
1/1998

np. wykrycie etanu w materii emito
wanej przez jądro komety Hyakutake.
Badania składu materii kometarnej
to nie tylko obserwacje składu materii
emitowanej z jąder komet. Prowadzo
ne są też teoretyczne rozważania, jak
komety powinny być zbudowane, aby
mechanizm ich powstawania tworzył
spójną całość z procesami odpowie
dzialnymi za powstawanie reszty Ukła
du Słonecznego. Do najbardziej zna
nych tego typu badań należą prace
Mayo Greenberga (np. Greenberg J.M.
1990, The evidence that comets are
made o f interstellar dust w: „Comet
Hailey: Investigations, Results, Inter
pretations”, Greenberg J.M. 1997,
Making a comet nucleus. Astronomy
& Astrophysics). Jeszcze innym rodza
jem badań komet są laboratoryjne do
świadczenia symulacyjne.
Badania laboratoryjne
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Należy się spodziewać, że w czasie
miliardów lat życia komety powinny
ulegać jakimś procesom ewolucyjnym,
aczkolwiek jedynie podczas krótkich
przelotów komety w pobliżu Słońca
może ona ewoluować z dużą szybko
ścią. Znając, przynajmniej w przybli
żeniu, skład jądra kometamego można
wykonać w laboratorium próbkę o po
dobnym składzie i zbadać jej zachowa
nie w sztucznie wytworzonych warun
kach zbliżonych do kosmicznych.
Wynik takiego doświadczenia pozwa
la sprawdzić, czy rozumiemy procesy
zachodzące w jądrze kometarnym.
Przypuszcza się, że jądra komet były
wkrótce po uformowaniu wyrzucane
daleko poza centrum Układu Słonecz
nego do pasa Kuipera lub obłoku Oorta, gdzie czekają na ponowne wstrze
lenie w pobliże Słońca w wyniku wza
jemnych oddziaływań grawitacyjnych.
Jeśli tak jest, to przez większą część
życia komety pozostają zamrożone
w bardzo niskiej temperaturze, nawet
poniżej 10 K. Z kolei w czasie zbliże
nia komety do Słońca jej powierzch
nia może się ogrzać do temperatury
przekraczającej 300 K. W ciepłej war
stwie powierzchniowej zachodzi wów
czas szereg procesów. Można powie
dzie, że kometa żyje. Dotychczasowe
badania nie pozwalają na zdefiniowa
nie uniwersalnego pojęcia „materiał
kometamy”. Z tego powodu w pracach
dotyczących laboratoryjnych doświad
czeń symulacyjnych używa się umow

nego określenia „analog kometamy”. nym węglowodorami, przeprowadzo
W zależności od celu doświadczenia ne przez Reggie Hudson i Marla Mo
pojęcie to może oznaczać różne mate ore (Hudson R.L. and L.H. Moore
riały. Dla przykładu, jeżeli badane są 1997, Hydrocarbon radiation chemi
reakcje chemiczne zachodzące pomię stry in ices ofcometary relevance, Ica
dzy organicznymi składnikami mate rus). Autorzy utrzymywali temperatu
riału komety, nie ma potrzeby dodawać rę próbki na poziomie zaledwie 15 K i
do próbki ziaren mineralnych. Zesta napromieniowywali j ą protonami o
lone składniki lotne występujące w ją energii 0.8 MeV z akceleratora Van der
drze komety, a więc np. H20 i tlenki GrafFa. Ze względu na znaczną ener
węgla, określa się jako lód kometamy. gię i małą, kilkumikronową grubość
W tabeli 1 podane jest porównanie za próbki protony jedynie inicjowały re
wartości substancji organicznych w lo akcje, nie pozostając w próbce. Ten
dzie kosmicznym i dwu przykłado eksperyment pokazał między innymi,
wych kometach: Halleya i Hyakutake. że zawartość metanu i etanu w lodzie
W temperaturze bliskiej zera bez kometarnym zmieniają się z czasem.
względnego, czyli takiej, jaką mogą Pod wpływem promieniowania mala
mieć komety w obłoku Oorta, można ła zawartość metanu w próbce, a rosła
się spodziewać jedynie ewolucji po koncentracja etanu.
wierzchniowej warstwy jądra kometarPodczas przelotu komety w pobliżu
nego, modyfikowanej przez promienio Słońca jej powierzchnia może ogrzać
wanie kosmiczne. W warstwie tej na się do temperatury, w której zachodzi
promieniowanie może prowadzić do gwałtowna sublimacja lodu i innych
istotnych zmian składu chemicznego. lotnych składników. Powstająca para
Doświadczenia laboratoryjne nie mogą częściowo ucieka w przestrzeń, zabie
trwać miliardów lat, jakie komety spę rając ze sobą drobniejsze ziarenka pyłu,
dzają na krańcach Układu Słoneczne a częściowo migruje w kierunku zim
go. Można natomiast zmieniać natęże nego środka komety. Ucieczka miesza
nie promieniowania i badać wpływ niny pary i pyłu z jądra komety powo
łącznej dawki promieniowania na skład duje powstanie jej charakterystyczne
materiału. W tego typu eksperymen go warkocza. Sublimujący lód pozo
tach próbka nie m usi być duża, stawia na powierzchni jądra komety
w związku z czym korzystnie jest wy warstewkę pyłu mineralnego (tzw.
tworzyć ją bezpośrednio w komorze płaszcz pyłowy), ewentualnie zlepio
próżniowej metodą kondensacji pary nego nielotnymi substancjami orga
o dobranym składzie na chłodzonej po nicznymi. Być może warstwa ta jest
wierzchni. Zmiany składu takiej cien bardzo porowata. Według różnych au
kiej próbki w trakcie eksperymentu do torów pusta przestrzeń między ziarna
brze odzwierciedla jej widmo. W celu mi może stanowić nawet 90 % objęto
określenia ilościowych koncentracji ści płaszcza pyłowego. Są też przysk ład n ik ó w
należy jednak
kontrolować
Tab. 1. Porównanie zawartości domieszek w lodzie ko
mety Halleya i komety Hyakutake, (M. Mumma 1997).
aktualną gru
Podane koncentracje zostały znormalizowane do koncen
bość próbki.
tracji
wody, dla wygody przyjętej jako 100.
Mierzy się ją
metodą inter
Substancja Kometa Halleya
Kometa Hyakutake
ferometrii la
serowej. Inte
H20
100
100
re su j ącym
0.7
przykładem
badania wpły
—
0 .3 - 0 .9
c 2h 2
wu napromie
—
0 .4 - 1 .2
c 2h 6
niowania na
CH3OH
1.7
0 .5 -2
skład jądra
h 2c o
TBD
0 -5
komety jest
HCOOH
—
—
dośw iadcze
co
2
3
—
nie z lodem
CO
7
6
wodnym do
m ieszkow a
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Badanie zmian struktury warstwy
powierzchniowej jądra kometarnego
w wyniku jej ogrzewania przez Słońce
wymaga próbek o grubości przynaj
mniej kilku centymetrów. Taka próbka
jest i tak cienka w porównaniu z pro
mieniem jądra komety (rzędu 1 km),
a więc z dobrym przybliżeniem może
być traktowana jako wycinek płaskiej
nieskończonej warstwy o jednorodnie
oświetlonej powierzchni. Zazwyczaj
umieszcza się badany materiał kometopodobny w pojem niku o kształcie
cylindra. Jedna z płaskich powierzch
ni jest ogrzewana, a druga chłodzona
w celu wymuszenia w próbce gradien
tu temperatury. Boczna powierzchnia
musi być izolowana, aby przepływ cie
pła był jednokierunkowy. Do ogrzewa
nia próbki można użyć np. lampy ksenonowej z odpowiednim zestawem fil
trów. Uzyskuje się wówczas promie
niowanie o widmie zbliżonym w sze
rokim zakresie do widma promienio
wania słonecznego. Czasem zamiast
lampy słonecznopodobnej używa się
jedynie prom iennika podczerw ieni.
Wówczas, dzięki wysokiemu współ
czynnikowi absorpcji promieniowania
podczerwonego w lodzie, powierzch
niowa warstwa próbki absorbująca pro
mieniowanie jest cienka w porówna
niu z całk o w itą g ru b o ścią próbki.
Do chłodzenia najwygodniej jest uży
wać ciekłego azotu. Wraz z wielkością
próbki rośnie niezbędna pojemność
komory próżniowej, a więc i koszt eks
perymentu. Dodatkowa trudność jest
związana z utrzymaniem niskiego ci
śnienia (rzędu 0.01 Pa) przy szybkiej
sublimacji dużej masy lodu. Wielkość
komory jest dodatkowo powiększana
przez użytą aparaturę pomiarową. Naj
mniej m iejsca potrzeba do pom iaru
zmian temperatury na różnych głębo
kościach w próbce. Zazwyczaj używa
się do tego celu platynowych termo
metrów oporowych. Na zdjęciu poka
zany jest układ doświadczalny używa
Przykład aparatury używanej p a y laboratoryjnej symulacji warunków panujących ny w Instytucie Badań Kosmicznych
w powierzchniowej warstwie jądra komety (Instytut Badań Kosmicznych Austriackiej Austriackiej Akademii Nauk w Grazu
Akademii Nauk, Graz). Podstawowym elementem jest komora próżniowa chłodzona do pomiaru zmian temperatury w koprzy pom ocy ciekłego azotu. Wewnątrz m ożna um ieścić lampy em itujące
metopodobnej mieszaninie pyłowo-lopromieniowanie zbliżone do słonecznego, np. lampy ksenonowe z odpowiednio
dobranymi filtra m i. Niekiedy zam iast lamp używa się jedynie prom iennika dowej. Średnica komory próżniowej
podczerwieni. Na zdjęciu źródło promieniowania nie jest pokazane. Na dnie komory wynosi około 0.5 m, a średnica pojem
widoczny jest pojemnik na badaną próbkę, o ściankach izolowanych teflonem. nika na próbkę 10 cm. Prawdopodob
Do wnętrza pojemnika zostały wprowadzone termometry oporowe. Widoczne na zdjęciu nie największych próbek użyto podczas
białe teflonowe rurki służą zarówno jako zamocowanie termometrów, jak i osłona
cyklu doświadczeń KOSI, przeprowa
przewodów. Pokazana aparatura pozwala też mierzyć ciśnienie pary w próbce. Dwie
szare rurki wychodzące ze środka pojemnika w prawą stronę prowadzą na zewnątrz dzonego w ośrodku badawczym DLR
(Deutsche Forschungsanstalt fur Luftkomory do mierników ciśnienia (dwa cylindry z prawej strony komory próżniowej).

puszczenia, że płaszcz pyłowy może
stopniowo zagęszczać się zatrzymując
drobniejsze ziarenka wydmuchiwane
z głębszych warstw komety. W efek
cie jego porowatość może spaść z cza
sem poniżej średniej porowatości ca
łego jądra komety, która może być rzę
du 50 %. Wysoka porowatość warstwy
pyłowej wydaje się być jednak bardziej
prawdopodobna. Tego zdania są mie
dzy innym i M orris Podolak i D ina
Prialnik (Podolak M. and D. Prialnik
1996, M odels o f the structure a nd evo
lution o f the com et P/W irtanen, Pla
net. Space Sci.) Powstawanie płaszcza
pyłowego na powierzchni komety to
tylko jeden z wielu procesów zacho
dzących w jądrze kometamym podczas
jego przelotu przez środek Układu Sło
necznego. M igracja lotnych składni
ków w głąb jądra komety powinna po
wodować lokalne zmiany jego gęsto
ści oraz zróżnicow anie składu che
micznego. Z kolei zlepianie się ziare
nek lodu pod wpływem ciepła (zgrze
wanie, po angielsku sintering) może
wywoływać postępujące od zewnątrz
twardnienie jądra kometarnego, które
mu nie tow arzyszą zmiany gęstości
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materiału. Efekt sinteringu jest dobrze
znany w metalurgii, ale niedoceniany
w badaniach kometarnych. Interesują
ca jest też postać lodu. Przypuszcza się,
że lód kometarny był pierwotnie amor
ficzny i krystalizuje dopiero w czasie
przejścia komety przez centrum Ukła
du Słonecznego. Pozostaje pytanie, ja 
kie konsekwencje dla ewolucji kome
ty może mieć ten proces. Z doświad
czeń wiadomo, że krystalizacji lodu to
warzyszy wydzielanie znacznej ilości
ciepła (90 kJ/kg) i zmiana przewodnic
twa cieplnego o kilka rzędów wielko
ści. W związku z tym wpływ przemia
ny fazowej lodu na ewolucje jądra ko
mety może być bardzo duży. Istnieje
jeszcze wiele innych interesujących te
m ató w b a d a w c z y c h , z w ią z a n y ch
z ewolucjąjądra komety w okresie jego
aktywności. Okres, w którym dzięki
absorpcji promieniowania słoneczne
go może się utrzymać wysoka tempe
ratura pow ierzchni komety, nie jest
dłuższy niż kilka miesięcy. To więcej
niż możliwy czas trwania eksperymen
tu laboratoryjnego (najwyżej około ty
godnia), ale różnica jest nieduża, jak
na badania ewolucji ciał kosmicznych.
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Tab. 2. Wybrane przykłady analogów kometarnych używanych przy doświadczalnym ba
w Kolonii. W wiel
daniu ewolucji struktury jądra kometarnego. Podane wielkości oznaczają koncentracje w
kiej komorze symu
procentach masy próbki. Dane dotyczące eksperymentów KOSI pochodzą z pracy Benlatora warunków ko
khoff'a i Spohna. Skład próbki z ostatniej kolumny po prawej stronie odpowiada równym
smicznych o długo
stosunkom objętościowym.
ści 4.8 m i średnicy
Substancja
KOSI-1
KOSI-2
KOSI-3
KOSI-4
KOSI-5
KOSI-6
Kossacki&al.
2.4 m badana była
ew olucja próbek
70
42
16
78
77
90
90
H,0
0 średnicy 30 cm
1grubości do 15 cm.
17
15
29
—
—
14
15
D o n a jc ie k a w 
4
—
—
—
—
—
—
CHjOH
s z y c h w y n ik ó w
43
55
10
8
8
9
Pył
10
o m a w ia n y c h d o 
św iadczeń należy
pokazanie, że na powierzchni próbki zarówno skład badanego materiału, jak na albo izolować termicznie, albo chło
materiału kometopodobnego napraw i wytworzone warunki często odbiegają dzić do stałej temperatury, najczęściej
dę tworzy się bardzo porowata warstwa od przewidywań dotyczących komet. ciekłego azotu. W efekcie gradient tem
czystego pyłu, a głębiej formuje się D la przykładu, toksyczny tlenek wę peratury jest albo za mały, albo za duży
warstwa lodowo-pyłowa o zwiększo gla stanowiący drugi po lodzie wod w stosunku do rzeczywistego. Gene
nej gęstości i twardości. Szczególnie nym dominujący składnik lodu kome- ralnie można przyjąć, że eksperymen
wyraźnie było to widoczne w badanej tamego, bywa zastępowany dwutlen ty dotyczące ewolucji struktury war
przy moim udziale mieszaninie lodo- kiem węgla. W tabeli 2 podane jest stwy powierzchniowej jądra komety
wo-pyłowej o stosunkowo małej za zestawienie składu próbek używanych służą głównie do poznania zależności
przebiegu różnych procesów od warun
wartości lodu wodnego i dużej zawar w wybranych eksperymentach.
W rzeczywistym jądrze kometar- ków i określenia, które z możliwych
tości lotnego lodu CO , (Kossacki i in.
1997, Thermal a nd structural evolu nym, gradient temperatury, powstają procesów determinują charakter ewo
tion ofcom etary subsurface layer: self- cy pod nasłonecznioną powierzchnią lucji jądra komety. Taka wiedza zasad
consistent m odel and experimental ve jest związany z bezwładnością cieplną niczo wpływa na wiarygodność kon
wnętrza komety i temperaturą na głę struowanych modeli matematycznych
rification, Icarus).
Warto zastanowić się, na ile ilościo bokości kilkunastu centymetrów, odpo opisujących ewolucje komet. Dzięki
we wyniki doświadczeń laboratoryj wiadającej spodowi najgrubszych pró symulacjom komputerowym, opartym
nych są reprezentatywne dla rzeczywi bek, podlega zmianom. Tymczasem na w ynikach dośw iadczeń, wiemy,
stych komet. Z przyczyn technicznych w doświadczeniach spód próbki moż między innymi, że pod powierzchnią
k o m e ty m o ż em y się sp o d z ie w a ć
stwardniałej skorupy.
Poprawność przewidywań dotyczą
cych powierzchni komety ma zasadni
•» Jądro kom ety
czy wpływ na powodzenie bezpośred
Halleya sfotografo
nich badań jąder kometarnych za po
wane przez sondę
mocą bezzałogowych lądowników, np.
Giotto
w przygotowywanym obecnie progra
mie Rosetta. Jeżeli warstwa powierzch
niowa gruntu kometarnego jest mocno
Mapa jądra komety
stwardniała, to przy bardzo nikłej gra
Halleya w projekcji
witacji komety lądownik może się od
cylindrycznej.
(P.J. Stooke 1995)
bić od pow ierzchni i uciec w prze
strzeń. Na wszelki wypadek planuje się
więc zakotwiczenie sondy przy pomo
cy specjalnego harpuna.

Dr Konrad J. Kossacki jest pracow
nikiem Instytutu Geofizyki Uniwer
sytetu Warszawskiego i zajmuje się
laboratoryjnym badaniem lodów;
które mogą być budulcami jąder ko
metarnych i niektórych satelitów
planet Układu Słonecznego.
b i b l i o t e k a
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Marek Gołębiewski

magnitudo

Długo trzeba było czekać na
kolejną supernową
widoczną gołym okiem.
Ostatnią obserwował
w 1604 roku Kepler.
Trudno się zatem dziwić',
ze gdy nareszcie na niebie
rozbłysła gwiazda, widoczna
i bez teleskopu, dla
naukowców rozpoczął się
okres wzmożonych
wysiłków obserwacyjnych
i teoretycznych tego
fascynującego zjawiska.

dni po wybuchu
Rys. 1. Fotometria SN 1987A w pa
smach UBVRI oraz JHK do lutego 1997
roku. Liczby przy nazwach pasma mó
wią o ile wykres został przesunięty dla
je g o p rz e jrz y s to ś c i. (Z a cze rp n ię te
z preprintu pracy N.B. Suntzeffa).
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Dziesięć lat
z supernową
AD 1987
3 lutego 1987 roku (data juliańska zbiorczą o wielkości zaledwie 26 cm2!
JD 2446849.8165), o godzinie (czyli powstawał jak gdyby „telesko7:35:35 (± 1 min) czasu uniwersalnego, pik” o średnicy około 5.8 cm). Obser
zarejestrowana została w ciągu 12.4 s wacje naziemne były początkowo do
wiązka 11 neutrin w Kamiokande, a ko datkowo skomplikowane przez fakt, że
lejne 8 neutrin „złapano” w IMB po jedynym detektorem powszechnie ów
między UT 7:35:41.374 a 7:35:46.956. cześnie dostępnym było urządzenie
Naukowcy pracujący przy rosyjskim jednokanałowe takie, jak fotometr foeksperym encie w Baksan donieśli toelektryczny. Potrzebna była zatem
0 5 rejestracjach, przy niestety wyso pogoda fotometryczna (co obecnie,
kim poziomie promieniowania tła. w dobie chipów CCD i... słabszych su
Ujawnienie faktu wybuchu supernowej pernowych, nie jest niezbędne) lub
parę godzin później w dziedzinie przynajmniej na tyle rozsianych na nie
optycznej przez lana Sheltona, po bie obłoków, by mogła być wykonana
twierdziło związek zaobserwowanych szybka fotometria różnicowa wzglę
neutrin z SN 1987A. Jako ciekawost dem pobliskiego standardu, jak np. 8
kę warto podać, że była to pierwsza de Doradus. Mimo tych i innych niedo
tekcja neutrin bezsprzecznie pochodzą godności, na przestrzeni lat powstało
cych ze źródła pozagalaktycznego. Ten szereg atlasów, skupiających dane o:
bezprecedensowy sukces miał również spektrofotometrii w bliskiej podczer
niewątpliwie wpływ na budowę kolej wieni, fotom etrii fotoelektrycznej
nych detektorów neutrinowych, np. UBVRI, fotometrii optycznej CCD,
Superkamiokande, AMANDA (w lo spektrofotom etrii optycznej (m.in.
dach bieguna południowego) oraz pla ESO , CTIO) i nadfioletowej (IU E ,
nowane projekty NESTOR i ANTA- HST). Na rysunkach 1 i 2 prezentuje
RES (eksperymenty podwodne w Mo my fotometrię UBVRI iJH K superno
rzu Śródziemnym, przy brzegu Grecji wej do lutego 1997 roku oraz fotome
trię UBV z pierwszych jedenastu dni
1 Francji).
Chociaż kto żyw zabrał się za ob po wybuchu. Obecna jasność wizual
serwowanie supernowej, w przypadku na SN 1987A jest około 17-20 magni
obserwatoriów naziemnych zaskakują tudo; spadek jasności w dniach 2500cym utrudnieniem był fakt, że nie za 3600 od wybuchu (w jednostkach ma
wsze było łatwo znaleźć wystarczają gnitudo na 1000 dni) był największy
co... mały teleskop, by móc ją obser w pasmach B( 1.03), 7(0.96) i {7(0.89),
wować. W maksimum światła w dniu a najmniejszy w K(0.46) i F(0.63).
Bardzo szybko stało się jasn e,
84.5 po wybuchu, SN 1987A miała ja
sność V = 2.975; przykładowo, aby ob że w roli SN 1987A wystąpiła gwiaz
serwować ją teleskopem CTIO o śred da, która w katalogu olbrzym ów
nicy 0.4 m, trzeba było zredukować z Wielkiego Obłoku Magellana sporzą
jego aperturę przy pomocy specjalnej dzonym przez Sanduleak’a, otrzymała
maski, która zostawiała powierzchnię oznaczenie Sk -69°202 (czyli 202.
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Rys. 2. Fotometria UBV supernowej SN 1987A
w ciągu pierwszych 11 dni po wybuchu. (Za
czerpnięte z preprintu pracy N.B. Suntzeffa).
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Wedle standardowej teorii ewolucji,
gwiazdy o początkow ych masach
z zakresu 8-20 M0, po trwającym oko
ło 10 milionów lat spalaniu termonukleamym coraz cięższych pierwiast
ków, dobiegają kresu swego żywota
jako „kosmiczne cebule”, lub — mó
wiąc bardziej naukowo — czerwone
nadolbrzymy. W samym centrum znaj
duje się wówczas podobne do białego
karła jądro, złożone głównie z jąder
pierwiastków grupy żelaza i podtrzy
mywane przede wszystkim przez ci
śnienie zdegenerowanych elek
tronów. Ponad
nim rozciągają
się w arstw y,
w których spala
ne są produkty
takiego procesu
z warstwy znaj
dującej się po
wyżej; najbar
dziej zewnętrz
na jest otoczka
wodorowa. Kie
dy m asa jąd ra
przewyższy
masę Chandra
sekhara (około
1.4 M0), grawi
B-V
tacji udaje się
przezwyciężyć
Rys. 3. Wykres „barwa - jasność” pola gwiazdowego w oto
ciśnienie dege
czeniu SN 1987A. Gwiazdy znajdujące się w obrębie 25" od
supernowej zostały zaznaczone jako otwarte kółka; na ze
neracji i zapo
wnątrz tego promienia — jako punkty. Krzywe przerywane
czątkowany
to policzone teoretycznie izochrony, czyli tory ewolucyjne
zostaje kolaps,
gwiazd. (Zaczerpnięte z preprintu pracy N.B. Suntzeffa).
czyli nagłe za

1 /I9 9 8

4
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Wiek Sk -69°202 można osza
cować na 11 m ilionów lat
(zob. rys. 3).
Po epoce fotosferycznej
(do 120. dnia po wybuchu),
zdominowanej przez energię
termiczną uwięzionego pro
mieniowania i rozpadu kobal
tu 56Co (czas połowicznego
zaniku 111.26 dnia), superno
wa wkroczyła w fazę mgławi
cową, napędzaną przez roz
pad 56Co, a później 57Co
(1.07 roku) od dnia 1200.
od eksplozji. Po upływie 1500
dni od eksplozji, swą jasność
SN 1987A zawdzięcza głów
nie rozpadow i tytanu 44Ti
(58 ± 10 lat).

magnitudo

obiekt w paśmie deklinacji -69°). Był
to nadolbrzym B3 la, jego jasność bolom etryczna w ynosiła 3—6 x 1038
ergów/s, a promień 3±1 x 1012cm. Wy
nika stąd, że masa jądra helowego wy
nosiła 6±1 M0, co odpowiada masie
gwiazdy na ciągu głównym 18-22 M0.
Charakterystyki wybuchu wskazują zaś
na to, że gwiazda ta musiała mieć rów
nież otoczkę wodorową o masie około
10 M 0 . Z analizy zarejestrowanych
neutrin można wyciągnąć wniosek, że
masa jądra żelazowego, które uległo
kolapsowi, wynosiła 1.2-1.7 M0. Wi
doczny obecnie wewnętrzny pierścień
wolno poruszającej się materii bogatej
w azot wskazuje na to, że progenitor
(czyli obiekt, który wybuchł jako su
pernowa) był przez pewien okres cza
su czerwonym nadolbrzymem, nim ja
kieś 20 tysięcy lat temu przekształcił
się w błękitnego nadolbrzyma. W fa
zie czerwonego nadolbrzyma, gwiaz
da utraciła przynajmniej 0.045 M0 ,
a być może nawet kilka mas Słońca.
Wzbogacenie wewnętrznego pierście
nia w azot jest znaczne: stosunek N/C
= 5.0 ± 2.0 przekracza wartość słonecz
ną około 14-krotnie, a N/O = 1.1 ±0.4
— około 10-krotnie. Zewnętrzne pier
ścienie również wydają się być wzbo
gacone w azot, aczkolwiek w mniej
szym stopniu, co wskazywałoby na ich
powstanie we wcześniejszej epoce.

padnięcie się jądra. Centralna gęstość
jądra wzrasta bardzo szybko i wkrótce
osiąga wartość, w której możliwy sta
je się wychwyt elektronów przez swo
bodne i związane w jądrach atomo
wych protony, dzięki reakcji e +p-^>
n + ve. Powoduje to krótki, w skali mi
lisekund, wybuch neutronizacji mate
rii, jak również zmniejsza jej degene
rację i przyspiesza sam kolaps. Staje
się on zasadniczo swobodnym spad
kiem materii, o skali czasowej rzędu
50 ms. W chwili, gdy centralna gęstość
jądra osiągnie wartość nadjądrową siły
odpychające pomiędzy składnikami
nukleonu (kwarkami i gluonami) tego
samego koloru, wynikające z chromodynamiki kwantowej, zatrzymują ko
laps i zapoczątkowują falę uderzenio
w ą która przedziera się na zewnątrz
poprzez spadające warstwy materii.
Zasilana przez energię transportowaną
konwektywnie i przez neutrina, jest w
stanie powstrzymać spadanie materii,
przezwyciężyć jej wiązanie grawitacyj
ne i rozpędzić do obserwowanych
prędkości, przekraczających 10 tysię
cy km/s. Odpowiada to całkowitej
energii kinetycznej około 1051 ergów.
Po kilku godzinach fala uderzeniowa
osiąga atmosferę nadolbrzyma (które
go typowy promień to ok. 1013 cm),
podgrzewa ją do wysokiej temperatu
ry, co powoduje błysk nadfioletowy.
Jednakże wspomniana energia kine
tyczna, jak i zintegrowana jasność su
pernowej II typu, szacowana na 1049
ergów, są jedynie drobnym ułamkiem
uwolnionej energii. Większość energii
wiązania grawitacyjnego skolapsowa-
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nego jądra (jakieś 1053 ergów), jest cent tej energii jest odpowiedzialny za jednocześnie wymienianą przez chłod
przekształcona w energię termiczną obserwowaną widowiskowość tego ny gaz płynący w przeciwnym kierun
gwiazdy protoneutronowej, która po zjawiska, przyjrzyjmy się bliżej tym ta ku. Ponieważ reakcje produkcji neutrin
woli ochładza się wypromieniowując jemniczym cząstkom. Procesy i ogól (wychwyt elektronów i pozytonów
ze swojej powierzchni neutrina. Nale ny widok na sytuację w pobliżu rodzą przez nukleony oraz procesy termicz
ży zauważyć, że gwiazda protoneutro- cej się gwiazdy neutronowej, zostały ne) są bardzo czułe na temperaturę, eks
nowa jest zasadniczo nieprzezroczysta naszkicowane na rysunku 4. Krzywa pansja i chłodzenie unoszącej się pla
dla neutrin; produkowane są one głów blasku i widma SN 1987A noszą wy zmy zmniejszają utratę energii na sku
nie w wyniku reakcji e~ + e+—» v + v raźne oznaki wielkoskalowego miesza tek reemisji neutrin. Ponadto, tym wię
w gorącym jądrze, po czym dyfundują nia w otoczce i warstwach podpo- cej jest energii pozyskiwanej z neutrin,
powoli do „neutrinosfery”, czyli po wierzchniowych, jak również szybko im więcej chłodnej materii znajdzie się
wierzchni ostatniego rozpraszania, poruszających się obłoków Ni. Takie na ich drodze, tuż na zewnątrz „pro
gdzie są emitowane z dużo mniejszą przesłanki mogą wskazywać na to, że mienia zysku”, gdzie tempo grzania
makroskopowe anizotropie i niejedno neutrinami osiąga największą efektyw
temperaturą.
SN 1987A dostarczyła potwierdze rodności były już obecne w pobliżu ność (główne procesy depozycji energii
nia tych teoretycznych przewidywań. obszaru powstawania pierwiastków neutrin to reakcje v e + n —>p+e \v~e).
Zaiste zjawisko supernowej jest gwał z grupy żelaza, podczas bardzo wcze Po drugie, gorąca materia osiąga ob
towną śm iercią masywnej gwiazdy snych stadiów wybuchu. Niestabilno szary „dotknięte” falą uderzeniową i,
(~ 20 M0); zintegrowana emisja świa ści konwekcyjne w warstwach przyle zwiększając tam ciśnienie, „wypycha”
tła (~ 1049 ergów) i energia kinetyczna gających do rodzącej się gwiazdy neu dalej falę uderzeniową co prowadzi
ekspandującej materii (1 .2 5 x 1051 er tronowej, są naturalną konsekwencją do zwiększenia się obszaru zysku,
gów) stanowiły jedynie drobny ułamek ujemnego gradientu entropii wytwo a tym samym wielkości transferu ener
energii wyzwolonej w wybuchu. Więk rzonego w wyniku procesów grzania gii z neutrin do gazu gwiazdowego.
Należy się jeszcze zastanowić, dla
szość tej energii (kilka* 1053 ergów) materii przez energię przekazywaną
została wypromieniowana w postaci przez neutrina. O ile nie ma zastrzeżeń czego najwyraźniej eksplozje superno
neutrin, których obecność potwierdzi co do istnienia takiego niestabilnego wych napędzane neutrinami są samo
ła rejestracja 24 takich cząstek przez obszaru, zawartego między położe regulujące się, innymi słowy, jaki jest
podziemne detektory Kamiokande, niem miejsca, gdzie grzanie materii rodzaj sprzężenia zwrotnego, który
IMB i Baksan. Zgodnie z oczekiwania przez neutrina osiąga swoje maksimum „pilnuje”, by eksplozja nie była bar
mi, emisja neutrinowa poprzedzała (bardzo blisko „promienia zysku” Rg, dziej energetyczna, aniżeli kilka razy
pierwszy błysk światła ultrafioletowe gdzie neutrina miast chłodzić materię, 1051 ergów? Owóż materia w obszarze
go o kilka godzin, przy czym czas trwa zaczynają ją podgrzewać), a położe grzanym neutrinami, która na zewnątrz
nia wybuchu neutrinowego wynosił niem fali uderzeniowej Rs, to wielko prom ienia zysku zaabsorbow ała
ści charakteryzujące tę konwekcję i sto z grubsza energię swego wiązania gra
około 10 sekund.
Jednym z problemów, który od po pień, w jakim przyczynia się ona do na witacyjnego, zaczyna ekspandować,
czątku wyróżniał SN 1987A spośród pędzania wybuchu supernowej, są odsuwając się zarazem od obszaru
innych supernowych był fakt, że wy przedmiotem dyskusji. Konwekcja ma maksymalnego grzania. Zapoczątko
buchł niebieski nadolbrzym. Próby tutaj dwojakie konsekwencje. Po pierw wanie eksplozji powoduje odcięcie
wyjaśnienia tej osobliwości były róż sze, w jej wyniku ogrzana materia dostaw chłodnego gazu do tego obsza
norakie: niektórzy proponowali, że być z obszaru bliskiego „promienia zysku” ru, co w modelach uzewnętrznia się
może progenitor, znajdując się na cią przemieszcza się na zewnątrz, będąc zaprzestaniem wzrastania energii wygu głównym, „spuchł” do rozmiarów
czerwonego nadolbrzyma, utracił część
masy w wyniku silnego wiatru gwiaz
dowego, a później uległ kontrakcji
i rozgrzaniu — powstał niebieski nad
olbrzym. Wydaje się jednak, że najbar
dziej optymistycznie prezentuje się
inna teoria: SN 1987A była układem
podwójnym, jednakże jakieś 30 000 lat
temu, drugi składnik układu został
wchłonięty, co dramatycznie zmieniło
późniejsze losy progenitora. (Szerzej
pisaliśmy o tym w „Postępach Astro
nomii” 2/97, na str. 30).
N e u t r in a

Skoro wiemy już, że większość ener
gii w ybuchu supernow ej unoszą
ze sobą neutrina, a jedynie jeden pro
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buchu. Podsumowując, energia eksplo
zji zależy od wielkości grzania neutri
nami, co skaluje się z jasnością i śred
nimi energiami ve i ve, jak równieżjest
ograniczona przez ilość materii w ob
szarze grzania oraz długość trwania
tego procesu; te dwie ostatnie wielko
ści są mniejsze, gdy grzanie jest silne i
ekspansja zdarza się szybko.
Wkład konwekcji w eksplozję jest
wynikiem ścisłego współzawodnictwa
pomiędzy trzema procesami: grzania
neutrinami, przedostawania się mate
rii przez promień zysku do obszaru
chłodzenia i na gwiazdę neutronową
oraz efektywności kształtowania się
samej konwekcji. Również rodząca się
gwiazda neutronowa doznaje działania
konwekcji. Chociaż jej konwekcyjnie
niestabilne obszary podpowierzchniowe istnieją bardzo krótko (kilkadzie
siąt milisekund), konwekcja pojawia
się również w warstwach głębszych
i osiąga centrum gwiazdy po około jed
nej sekundzie. Osiągane są prędkości
konwekcji nawet 5 x l0 8 cm/s (czyli
około 10-20% lokalnej prędkości świa
tła), co odpowiada energiom kinetycz
nym aż do 1-2 x 1050 ergów. Transport
energii w gwiazdach neutronowych jest
zdominowany przez dyfuzję neutrin
w pobliżu centrum, podczas gdy trans
port konwektywny gra kluczową rolę
w gęstej pośredniej warstwie, gdzie ak
tywność konwekcyjna jest najsilniej
sza; transport promienisty przeważa
ponownie, gdy średnia droga swobod
na neutrin staje się duża w pobliżu po
wierzchni gwiazdy. Ale nawet w war
stwie konwektywnej, strumień energii
konwekcyjnej jest jedynie kilka razy
większy niż strumień dyfuzyjny. Ozna
cza to, że dyfuzja neutrin nie może być
nigdy zaniedbywana. Jako końcową
uwagę w kwestii konwekcji trzeba do
dać, zenie jest ona niezbędna, aby na
stąpił wybuch, a jej zaistnienie nie jest
gwarancją silnych eksplozji. Dlatego
też należy podejrzewać, iż napędzane
neutrinami eksplozje supernowych
II typu powinny ujawniać znaczący
rozrzut w energiach wybuchu, nawet
dla podobnych progenitorów.
P

r o m ie n io w a n i e r e n t g e n o w s k i e

Obecność twardego promieniowania X
pochodzącego z SN 1987A została za
rejestrow ana przez m oduł Kwant
na stacji orbitalnej Mir oraz japońskie
go satelitę Ginga. To wysokoenerge
1/1998

tyczne promienio
wanie pochodzi z
rozpadu kobaltu
56Co, przy czym po
wstałe pierw otnie
promienie y w efek
cie wielokrotnego
rozpraszania zostają
„zdegradowane” do
promieni X; co wię
cej, rozrzedzona,
wyrzucona w czasie
wybuchu superno
wej materia, jestjednak na tyle gruba, by
zapobiec wydosta
waniu się na ze
Położenie (min tuku)
wnątrz miękkiego
Rys. 5. Obraz rentgenowski SN 1987A wykonany jed
p ro m ie n io w a n ia
nym z detektorów satelity ROSAT, w zakresie energii 0.52 keV. (Zaczerpnięte z preprintu pracy G. Hasingera, B.
ren tg en o w sk ieg o
Aschenbacha i J. Trumpera).
przez całkiem długi
czas. W dziedzinie
rentgenowskiej, SN 1987A była pierw do emisji rentgenowskiej. Jasność
szym obiektem obserwowanym przez w zakresie X fali uderzeniowej i jej za
satelitę ROSAT i pozostawała celem ob chowanie w czasie zależą od gęstości
serwacyjnym w trakcie wykonywania otaczającego ośrodka i jej gradientu.
przez niego przeglądu całego nieba. W przypadku swobodnie ekspandują
Przykładową obserwację wykonaną w cego wiatru błękitnego nadolbrzyma
latach 1991-1995 przez jeden z jego de o gęstości p ~ r 2, oczekiwany jest spa
tektorów prezentuje rys. 5. Z dopaso dek jasności stosownie do zależności
wania modelu, na wielkość jasności w L x ~ t~a81; niemniej jednak faktycznie
zakresie energetycznym 0.5-2 keV pomierzona wartość jest zbyt wysoka,
otrzymuje się wartość (1.6 ± 0.2) x 1034 by taki prosty model był wystarczają
ergów/s. Rysunek 6, rentgenowska cy. W 1994 roku K. Masai i K. Nomokrzywa blasku SN 1987A, wskazuje na to na bazie szczegółowych obliczeń hy
wyraźny wzrost strumienia X w okre drodynam icznych zaprezentow ali
przewidywany rozwój wydarzeń. Kiesie 1500-3000 dni po wybuchu.
Szereg badaczy próbowa
ło rozważać emisję rentge
nowską supernowej jako wy
nik promieniowania termicz
nego powrotnej fali uderze
niowej, powstającej w wyni
£
ku oddziaływania pomiędzy
8
materią wyrzuconą w eksplo
zji, a materią okołogwiazdo■s.
§
wą, która pojaw iła się we
s
o
wcześniejszych fazach życia
o.
E
progenitora. Fala wybuchu
£
supernowej powinna zderzyć
się najpierw z szybkim wia
trem błękitnego nadolbrzyma,
Dni od eksplozji
a następnie z wolniejszym
wiatrem gwiazdowym, doku
Rys. 6.
Rentgenow ska krzywa blasku
mentującym fazę życia proge
SN 1987A. Różne symbole odpowiadają
nitora jako czerwonego nad
rejestracji przez różne detektory satelity
ROSAT, a linie modelowe dopasow anie
olbrzyma. W obu przypad
do danych obserwacyjnych. (Zaczerpnięte
kach spowodować to powin
z preprintu pracy G. Hasingera, B. Aschenba
no podgrzanie materii do tem
cha i J. Trumpera).
p eratur w ystarczających
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dy fala uderzeniowa dotrze do gęstego granicznej około 24.6 w paśmie V (jest wycofana. Najwyraźniej zatem, jeśli
wewnętrznego pierścienia, nastąpić to mniej więcej 1 mag słabiej, niż świe SN 1987A zawiera jednak gwiazdę
powinien gwałtowny wzrost jasności ciłby pulsar w Krabie, umieszczony neutronową, to jej własności nie sąporównywalne do gwiazd neutronowych
X. Ponieważ fala wybuchu supernowej na miejscu supernowej).
To, czy ewentualna gwiazda neutro w Krabie i Veli. Przy czym twierdze
jest zwalniana w wyniku oddziaływa
nia z materią okołogwiazdową, czas nowa byłaby widoczna jako pulsar, nie, że SN 1987A nie posiada pulsara,
zderzenia z pierścieniem jest zależny zależy od szeregu czynników: od po byłoby jednak jeszcze przedwczesne.
od gęstości tego ośrodka jak t ~ r'16. czątkowego tempa rotacji i pola ma Krab i PSR B0540-69 są najbardziej
Na podstawie obserwacji ROSAT’a gnetycznego gwiazdy neutronowej, energetycznymi znanymi młodymi
można oszacować całkowitąjasność X szerokości i orientacji wiązki pulsara, pulsarami. Dla porównania, Vela ma
w dniu 3000 na L X = 6x 1034 ergów/s. jak również charakterystyki leżącego jasność widomą około 23 magnitudo,
Wynikająca stąd gęstość ośrodka mówi po drodze ośrodka. Z obserwacji do pomimo że jest odległa od Słońca
nam, że do zderzenia pozostało 15.7 tychczasowej ewolucji materii stowa o jedynie 500 pc. Poza tym pulsary
lat, czyli powinno ono nastąpić w roku rzyszonej z supernową wydaje się, że mogą mieć względnie długie okresy
2003. Należy jednak mieć na uwadze w zakresie optycznym powinna ona pulsacji i słabe pola magnetyczne, co
to, że są to bardzo niepewne szacunki. być w dużym stopniu przejrzysta. I je przy obecnej czułości technik pomia
Swój wkład do obserwowanej emi dynie w tej części promieniowa
sji rentgenowskiej z SN 1987A może nia elektromagnetycznego moż
4x10-'6
i—I— r i— i— i— i— i— i— i— i—
I t—
' i— i—"H
mieć także prom ieniow anie z po na też póki co poszukiw ać
L Ł
wierzchni lub magnetosfery domnie oznak obecności pulsara. Jak
3x10“16
manej gwiazdy neutronowej. Faktycz dotąd, znamy trzy przykłady
2x10 -'6 ■
nie bowiem obecnie obserwowana ja optycznych pulsarów: Krab,
sność X i temperatura są porównywal czyli PSR B0531+21 (pierwsza
10-1e
ne do wartości oczekiwanych z ter rejestracja w 1969 roku), Vela
micznego promieniowania powierzch (1977) i PSR B0540-69 (1985).
L iIlL
.t ie
niowego młodej gwiazdy neutronowej. Wszystkie te pulsary są młode,
2100
2200
2300
2400
2500
Okołogwiazdowy kokon materii będzie ich jasność optyczna jest pro
jednakże blokował całkowicie to pro porcjonalna do B*P l0, gdzie B0
3x10"16
mieniowanie, oprócz jedynie tych naj — natężenie pola magnetyczne
bardziej energetycznych promieni X. go na powierzchni gwiazdy neu
2x10-’6
Ewentualny pulsar powinien być wi tronowej, a P — okres pulsara.
PSR
B0531+21
ma
okres
50
ms
doczny nie wcześniej, jak po jakichś
8 latach, ale tylko w promieniowaniu i jasność widomą w paśmie V=
22.4 mag. Biorąc za moduł od
0 energii powyżej 6 keV.
Podjęto oczywiście również próby ległości do SN 1987A wartość
3700
3800
3900
4000
4100
detekcji jeszcze bardziej energetyczne 18.6, a 11.5 dla Kraba, miałby
10-18
n
-----1
----1
----1
----1
-----1
-----rgo promieniowania y. W styczniu 1988 on jasność V= 23.6 magnitudo,
1 1991 roku przeprowadzono obserwa gdyby był w Wielkim Obłoku
Hy
8x10-’ 7
cje przy pomocy aparatury zainstalo Magellana. Oba te pulsary mają
\
6x10"17
g>
wanej na stokach góry Mount Chacal- B q~ 10 125G. Dlatego też, jeśli
u, Z
taya (Boliwia). Nie znaleziono jednak pulsar w SN 1987A miałby war
4x10-’7
żadnej znaczącej nadwyżki promienio- tość B*P~10 porównywalną (lub
d
2x10“ 17
waniayz kierunku do SN 1987A. Moż większą), to powinien być rejena stąd podać jedynie górne ogranicze strowalny. Co więcej, fakt, iż
nie strumienia y o energii > 100 TeV: obserwowane tempa powstawa
4800
4200
wynosi ono 2.2 x 10“13 fotonów/cm2s. nia supernowych, pozostałości
po nich i pulsarów są w przy
P u lsa r?
bliżeniu sobie równe sugeruje,
R.N. M anchester i B.A. Peterson, że gwiazdy neutronowe są two
uzbrojeni w system szybkiej fotome rzone w większości superno
trii zainstalowany przy 3.9-metrowym wych i co więcej, większość
teleskopie A A T (Teleskop Anglo-Au- z nich jest rzeczywiście widocz
5x10-17
stralijski w Australii), podjęli próbę na jako pulsary.
m
m
?
Obecny status pulsara w SN
rejestracji ewentualnych optycznych
6200
6000
5800
pulsów z SN 1987A. Obserwacje prze 1987A jest więc taki, że go wła
prowadzono w ciągu dwóch grudnio ściwie... nie ma. Co prawda w
Rys. 7. Przykładowe widma SN 1987A wy
konane Spektrografem Słabych Obiektów
wych nocy w 1994 roku, wyróżniają 1989 roku J. Kristian obwieścił
(FOS), zainstalowanym na pokładzie HST.
cych się doskonałym seeingiem. Nie odkrycie podmilisekundowego
(Zaczerpnięte z preprintu pracy P. Lundqviznaleziono żadnych pulsacji w zakre pulsara, ale w 1991 roku ta re
sta i G. Sonneborna).
sie okresów 0.2 ms do 10s, do jasności welacyjna wiadomość została
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rowych oznacza, że nie byłyby one rejestrowalne w odległości SN 1987A.
Nie jest oprócz tego pewne, czy fak
tycznie przezroczystość otaczającej
materii jest wystarczająca, by móc za
obserwować pulsara.
P o la ry za cja

Standardowy obraz pochodzenia pola
ryzacji w materii związanej z superno
w ą jest oparty na zjawisku rozprasza
nia fotonów przemieszczających się
przez jej atmosferę. Przy czym dodat
kowym warunkiem jest asferyczność
tejże atmosfery; dlatego też w obliczu
zarejestrowanej polaryzacji superno
wej SN 1987A, taki właśnie wniosek
wyciągamy odnośnie geometrii jej at
mosfery. L. Wang i J.C. Wheeler za
proponowali wszakże nieco zmodyfi
kowany model, w którym uwzględnili
złożoną strukturę materii wokół super
nowej, powstałej w różnych fazach
życia jej progenitora. Według nich,
światło supernowej rozpraszane jest
przez pyłową materię okołogwiazdową: w danej epoce po wybuchu, ob
serwowane fotony to zarówno te, któ
re propagują się bezpośrednio w na
szym kierunku, jak i te, które zostały
rozproszone na cząstkach pyłu w ma
terii okołogwiazdowej.
Stopień polaryzacji powinien być
generalnie m alejącą funkcją czasu.
Nie powinno to dziwić, jeśli się ma na
uwadze fakt, że wraz z ekspansją ma
terii supernowej, jej atmosfera staje się
coraz bardziej optycznie cienka; osta
tecznie rozpraszanie na elektronach sta
je się nieistotne i żadna polaryzacja nie
może być wytworzona. Modele przyj
mujące takie założenia są w stanie od
tw orzyć obserw acje do 100. dnia
po wybuchu. W czasach późniejszych
napotykają jednakow oż problem ,
gdyż zaobserwowany nagły wzrost
stopnia polaryzacji z 0.2% do -1.6%
w okolicach właśnie dnia 100., trudno
jest wytłumaczyć w ramach modelu roz
praszania fotosferycznego. W całym za
gadnieniu wielce istotnąsprawąjest po
prawka na polaryzację międzygwiazdową, która, niestety, jest cośkolwiek nie
pewna. Przeprowadzone obserwacje po
kazały jednakże, iż obserwowana
zmienność czasowa polaryzacji jest
związana immanentnie z SN 1987A.
Inny problem dla teorii stanowi sto
warzyszony z początkową fazą eksplozji, ogromny błysk promieniowania
1/1998

nadfioletowego, którego energię osza poprawnego obrazu pochodzenia tej
cowano na około 6X1045 ergów, przy polaryzacji w celu zrozumienia mecha
temperaturze efektywnej ~(3-6)x 105K. nizmów wybuchu supernowych w
Natomiast odparowywanie cząstek ogólności; a w szczególności, superno
pyłu następuje przy przekroczeniu tem we II typu mogłyby się stać ważnym
peratury odparowywania, która typo pozagalaktycznym wskaźnikiem odle
wo wynosi około 2000 K. Dokładne głości, jeśli udałoby się wykorzystać
obliczenia i tutaj pozwoliły wybrnąć naszkicowaną powyżej metodę ekspan
z kłopotów: okazuje się, iż skala cza dującej fotosfery.
sowa odparowania czy też sublimacji
P ie r śc ie n ie
ziaren pyłu może być bowiem dłuższa
od czasu trwania błysku i dlatego też Przestrzeń wokół SN 1987A zawiera
pył może przetrwać w znacząco mniej rozmaite struktury; najbardziej znane
szych odległościach od progenitora, i spektakularne są niewątpliwie trzy
niżby to wynikało z innych rozważań. pierścienie (zob. rys. 10 na kolorowej
Po przyjęciu realistycznych wartości wkładce), świecące w liniach rekombidla występujących w uzyskanych wzo nacyjnych. Obecność materii w we
rach wielkości otrzymujemy, że skala wnętrznym pierścieniu była odkryta
czasowa odparowania wynosi w przy w postaci wąskich linii emisyjnych
bliżeniu 1011 s, czyli znacząco dłużej przez satelitę IU E już w 1987 roku.
od czasu trwania samego błysku, oce Cztery lata później wykazano, iż jest to
nianego na < 2400 s. Odparują więc faktycznie pierścień, a nie po prostu roz
jedynie te ziarna, które zostaną ogrza jaśniona krawędź elipsoidy obrotowej.
Wewnętrzny pierścień składa się
ne do takiej temperatury, w której od
powiadający jej czas odparowania jest z gazu o gęstości w zakresie od ~ 6 * 103
krótszy niż trwanie błysku. Omówio do 3><104 cząstek/cm3, który, jak już
ny pokrótce model poprawnie opisuje wspominaliśmy jest nadobfity w hel
ogólną ewolucję czasową polaryzacji, i azot, w porównaniu do zwyczajowo
tłumacząc jej obserwowany wzrost w mierzonych wartości dla Wielkiego
okolicach dnia 30. i 100. różnicującym Obłoku Magellana. O charakterze tej
się przyczynkiem od promieniowania struktury można wiele wnioskować na
rozproszonego (swoją niepoślednią podstawie analizy widmowej (zob. rys.
rolę odgrywa tu również fakt skończo 7). Przykładowo informacje o gęstości
nej prędkości rozchodzenia się świa materii pierścienia można odczytać
tła). Sukcesem zakończyła się także ze stosunków natężeń linii wzbronio
próba dopasowania krzywej blasku w nych [O II] i [S II],
Na rys. 8 przedstawiona jest geome
podczerwieni; pamiętać bowiem mu
simy, że ziarna pyłu odpowiedzialne za tria wewnętrznego pierścienia, według
rozpraszanie i polaryzację, zaabsorbo m odelu zaproponow anego przez
waną energię oddająwłaśnie w tym za P. Lundqvista i G. Sonneboma. Obserkresie
widm ow ym .
Uprzednio próbowano
odtworzyć obserwowany
rozkład energii poprzez
dopasow anie em isji
dwóch ciał doskonale
czarnych, jednakże już
sam fakt, że temperatura
cząstek pyłu zmienia się
z odległością od superno
wej, poddawały w wąt
pliwość słuszność takie
go podejścia.
Jak pokazują ostatnie
obserwacje, stopień pola
r (cm)
ryzacji rzędu 1% może
być w spólnym zjaw i
Rys. 8. Szkicow y przekrój geometrii wewnętrzne
go pierścienia, według modelu opisanego w tek
skiem dla supernowych II
ście. (Zaczerpnięte z preprintu pracy P. Lundqvista
typu. Stąd też bardzo
i G . Sonnebom a).
istotne jest odtworzenie
U R A N I A - p o s t ę p y A s t r o n o m ii

23

wewnętrzny pierścień

wolno poruszający się gaz
z fazy czerwonego olbrzyma

Rys. 11. Schem atyczne przedstawienie zderzenia materii wyrzuconej przez supernową z pozostałościami materii z jej w cze
śniejszych faz ewolucyjnych.

wacje dają się najlepiej odtworzyć, je
śli przyjmie się, że emisja [N II] pocho
dzi z pobliża płaszczyzny równikowej
pierścienia, podczas gdy [O III] — z ob
szarów bardziej odległych zarówno
od supernowej, jak i od tej płaszczyzny.
Co więcej, istnieje ciągła zmiana gęsto
ści pomiędzy tymi dwoma obszarami
i są one fizycznie połączone. Z rozwa
żań kinematycznych udało się określić,
że pierścień wewnętrzny jest nachylo
ny pod kątem 43°, jego promień w przy
bliżeniu wynosi 0.65 roku świetlnego,
ma masę około 0.2 do 0.4 M0, a eks
panduje z prędkością radialną
10.3 ± 0.4 km/s.
Wciąż trochę mniej mamy informa
cji o zewnętrznych pierścieniach. Nie
mniej jednak można z grubsza określić,
że północny pierścień ekspanduje
z prędkością 36.0 km/s, natomiast po
łudniowy — 38.1 lub 50.5 km/s (za
leżnie od tego, czy kąt nachylenia wy
nosi 43° czy tylko 31°). Przy założe
niu jednostajnej ekspansji, ich wiek
możemy oszacować na 22 500 lat oraz
22 000 lub 16 600 lat.
T

e r a ź n ie js z o ś ć

Najnowsze obserwacje, wykonane
w kwietniu i maju 1997 roku długoszczelinowym spektrografem ST IS
{Spektrograf Obrazujący Teleskopu
K osm icznego) na pokładzie H S T
wskazują niezbicie na to, że szybko po
ruszający się „gruz” z supernowej zde
rza się z okołogwiazdowym gazem.
Sugerowały to już wcześniej inne prze
słanki obserwacyjne. W 1990 roku
24

równocześnie pojawiła się emisja ra
diowa i rentgenowska, której natęże
nie następnie wzrastało; razem z fak
tem spowolnienia fali uderzeniowej
oznaczało to, że począwszy od około
1200. dnia po wybuchu, wyrzucona
materia napotkała rozrzedzoną materię
okołogwiazdową. Konkretnie tę, utra
coną przez progenitora pod koniec fazy
czerwonego nadolbrzyma.
Na rysunku 9 pionowe linie poka
zują obszar wokół supernowej, prze
badany przy pomocy STIS. Dokładny
obraz wewnętrznego pierścienia uzy
skano w liniach szeregu pierwiastków:
tlenu (pojedynczy zielony pierścień),
azotu i wodoru (potrójne pomarańczo
we) i siarki (podwójne czerwone).
Obecnie gazy te świecą z temperaturą
od 5000 do 25 000 Kelwinów. Przy
okazji udało się także określić orienta
cję zewnętrznych pierścieni, dzięki
znalezieniu przerwy w północnym ze
wnętrznym pierścieniu — przechodzi
on tym samym poza ekspandującą
materią z supernowej. Rys. 10 to wła
śnie dowód pierwszej rejestracji mate
rii z supernowej poruszającej się z naj
większą prędkością — gaz ten świeci
w ultrafiolecie, ponieważ wpada on
w pozostałości gazu utraconego przez
progenitora około 20 tysięcy lat przed
eksplozją. Sygnaturą tego oddziaływa
nia fali uderzeniowej z gazem około
gwiazdowym jest emisja w linii Ly a.
Można określić położenie tego obsza
ru — znajduje się on w odległości 79
± 4% promienia wewnętrznego pier
ścienia, czyli ~ 5X1017cm od jego cen
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trum. Ciemny kwadrat zaznacza miej
sce, w którym widmo zostało przetwo
rzone, by usunąć emisję wodoru z ze
wnętrznych warstw atmosfery Ziemi.
Dane ze STIS (środkowy panel i sche
matyczna prezentacja poniżej) wskazu
ją na obecność świecącego w linii
Ly a wodoru, ekspandującego z pręd
kością 15 000 km/s, pochodzącego
z rozciągłego obszaru w obrębie we
wnętrznego pierścienia. Ponadto, pier
ścień ten jest rejestrowany także w li
niach emisyjnych kilkukrotnie zjonizowanych pierwiastków, co wskazuje na
to, że pozostaje w nim znacząca ilość
gorącego gazu. Poglądowy obraz na
zdarzenia zachodzące w obrębie we
wnętrznego pierścienia i schematyczny
wygląd tego obszaru, prezentuje rys. 11.
***

Na zakończenie trzeba wyraźnie
podkreślić, iż udało nam się jedynie za
rysować kilka ciekawych aspektów fi
zyki supernowych, do rozwoju których
walnie przyczyniła się SN 1987A. Po
zostaje jeszcze wiele innych, nie
do końca zbadanych kwestii, ot choć
by zagadnienie asferyczności wybuchu
czy też prędkości przestrzennej rodzą
cej się gwiazdy neutronowej, tzw. „uro
dzinowego kopa” (ang. natal kick).
Jako „usprawiedliwienie” pobieżności
powyższej prezentacji można powie
dzieć, że w ciągu minionej dekady
SN 1987A była tematem przynajmniej
tysiąca kilkuset prac naukowych!
— trudno byłoby więc zdobyć w mia
rę pełne rozeznanie w postępie badań
tego ciekawego zjawiska.
1/1998

000

0
WFPC2

STIS
(do artykułu M. Gołębiewskiego
„Dziesięć lat z supernową SN 1987A”
na str. 18)
Rys. 9. (powyżej) Najnowsze obserwacje supernowej SN
1987A, wykonane instrumentem STIS (Spektrograf Obra
zujący Teleskopu Kosmicznego) zainstalowanym na telesko
pie kosmicznym HST. Pionowe linie naniesione na obraz z
kamery WFPC2 określają obszar przebadany przez STIS. Z
lewej strony widać obraz tego obszaru w liniach emisyjnych
tlenu (pojedynczy zielony pierścień), azotu i wodoru (potrój
ne pomarańczowe) i siarki (podwójne czerwone).
Zdjęcie: G. Sonneborn (GSFC), NASA, J. Pun (NOAO)
i współpraca SINS.
Rys. 10. (obok) Teleskop kosmiczny HST, dzięki pracy spek
trografu ST/S, po raz pierwszy ujawnił fakt zderzania się ma
terii wyrzuconej przez supernową SN 1987A z materią utra
coną wcześniej przez jej progenitora. O tym dramatycznym
fakcie świadczy emisja wodoru w linii Ly a (ciemny kwadrat
to usunięta emisja w tej linii z zewnętrznych warstw atmos
fery ziemskiej). Zarejestrowane również linie wysoko zjonizowanych pierwiastków świadczą o tym, że w obrębie we
wnętrznego pierścienia jest wciąż dużo gorącego gazu.
Zdjęcie: G. Sonneborn (GSFC), J. Pun (NOAO), STIS
IDT, NASA oraz P. Challis (HSCfA), współpraca SINS i NASA.
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Mgławice: Rewolwer i Bumerang

d Jed n ą z n ajjaś n ie jszy ch g w ia zd G alakty
k i u ja w n ił n aszym oczo m Teleskop H u b b le ’a.
D zię ki k am erze p o d c z e rw o n e j i je j sp e ktro m e 
trow i (NICM O S) zarejestro w an e zostało p ro m ie 
n io w a n ie d o ch o d zące zza g ru b e j w arstw y p yłu
otaczająceg o cenralne o b szary D ro g i M lecznej.
N a p ie rw s z y rz u t o ka n ie p o z o rn y c e n tra ln y
o b ie k t M g ła w ic y R e w o lw e r ś w ie c i z m ocą o ko 
ło 10 m ilio n ó w Słońc.

F o to g rafia uzyskan a w p a ś m ie V telesko 
pem
N T T IE S O
u k a z u je
n a jz im n ie js z y
z przebadanych do tej p o ry o bszarów p rzestrze
n i k o s m ic zn ej — M gław icę B um erang, u tw o 
rzoną p rze z p o d ob n ą do Słońca g w iazdę w koń 
cow ym etap ie je j ew olucji. O b raz p rze d s ta w io 
n o w s ka li lo g arytm iczn ej, k o n tu ry o d zw ie rcie 
d lają o b serw o w an ą ja s n o ś ć . B ip o larne stru k 
tury ro zszerzają się z p rę d k o śc ią bliską 600 ty
s ią c o m k ilo m e tró w n a g o d z in ę , p o w o d u ją c
c hłod zen ie g azu do tem p e ratu ry ok. 1 K.

teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje:

„Wystrzałowe” odkrycie
Korzystając z um ieszczonej w ubie
głym roku na pokładzie teleskopu ko
sm iczn eg o kam ery p o d czerw o n ej,
astronomowie zidentyfikowali jedną
z gigantycznych gwiazd, przez niektó
rych uznaną za najjaśniejszą w całej
Drodze Mlecznej. „Gwiazda Rewolwe
rowa” — centralny obiekt Mgławicy
Rewolwer (nazw a p o ch o d zi od j e j
kształtu) — wyrzuca w otaczającą ją
przestrzeń ogrom ne ilości m aterii.
Niewykluczone, że w momencie naro
dzin było to najmasywniejsze słońce
naszej Galaktyki.
Obraz uzyskany przy użyciu spek
trometru NICM OS ujawnia buzującą
gw iazdę oraz w ytw o rzo n ą przezeń
mgławicę. Struktura obiektu wskazu
je, że największe wyrzuty materii na
stąpiły na sześć i cztery tysiące lat przed
obecnie obserwowanym stanem. Roz
m iary mgławicy sięgają czterech lat
św ietlnych (!). G dyby jej centralną

gwiazdę umieścić na miejscu Słońca,
zamknęłaby w swym wnętrzu wszyst
kie planety wewnętrzne naszego sys
temu.
Gwiazda Rewolwerowa została do
strzeżona na początku lat 90-tych, jed 
nak dopiero w r. 1995 Don F. Figer za
sugerował, że mogła ona dostarczyć
materiał na całą otaczającą ją mgławi
cę. Rozpoczęła swój żywot jako ko
smiczne monstrum o masie sięgającej
200 mas Słońca, a w okresach najsil
niejszej aktyw ności pozbyw ała się
materii w porcjach stanowiących rów
nowartość nawet kilkunastu słonecz
nych mas. Obecny wiek gwiazdy sza
cuje się na 1-3 milionów lat. Nie wię
cej pisane jest jej na przyszłość, jest bo
wiem niczym kocioł ulegającej cią
głym przemianom materii, który nie
mal w każdej chwili może wybuchnąć
jako spektakularna supernowa.
W „spokojnych” okresach Gwiazda
Rewolwerowa świeci około 10 milio-

rozmaitości

Kosmiczna lodówka
W ydawać by się mogło, ze domeną
fizyków pozostanie badanie m aterii
w warunkach najniższych temperatur,
przynajmniej poniżej 2.7 stopni Kelvina — taka bowiem wartość odpowia
da widmowemu rozkładowi wszech
obecnych fotonów promieniowania tła.
Jednak natura raz jeszcze postarała się
nas zadziwić.
Nie było to zupełne zaskoczenie, gdyż
w roku 1990 R. Sahai z Jet Propulsion
Laboratory przew idział teoretycznie
możliwość istnienia we Wszechświecie
obszarów chłodniejszych niż 2.7 K. Po
kilku latach jego poszukiwania zostały
uwieńczone sukcesem. Badając za po
m ocą 15-metrowego radioteleskopu
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ESO natężenie sygnału mikrofalowe
go promieniowania tła, wspólnie z L.
Nymanem odnalazł obszar, w którym
następuje jego absorpcja.
Jest to położona w odległości 5 ty
sięcy lat świetlnych mgławica Bume
rang, formowana w wyniku ekspansji
zew n ętrzn y ch w arstw um ierającej
gwiazdy o masie porównywalnej z masą
Słońca. W odróżnieniu od typowych
mgławic planetarnych, Bumerang roz
szerza się z prędkością kilkakrotnie więk
szą. Dzięki temu mechanizm chłodzenia
może być szczególnie wydajny i uzy
skana zostaje tem peratura ok. 1 K.
W tych warunkach cząsteczki tlenku
węgla chętnie absorbują kwanty pro
mieniowania tła.
(kr)
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nów razy jaśniej od Słońca (w czasie
kilku sekund w yprom ieniow yw ując
tyle energii, ile nasza Dzienna Gwiaz
da produkuje w ciągu roku). Nawet
z odległości 25 tysięcy lat świetlnych
(gdyż na tyle oszacowano jej dystans)
moglibyśmy dostrzec ją gołym okiem,
gdyby nie obłoki materii między gwiaz
dowej, skutecznie absorbujące wysy
łane w naszym kierunku promieniowa
nie widzialne.
Tylko jakieś 10% kwantów podczer
w onych je st w stanie przedrzeć się
przez tę barierę i przekazać świadec
two rozgrywających się bliżej centrum
Galaktyki procesów narodzin i ewolu
cji supermasywnych gwiazd.
Problem formowania gwiazd kilka
dziesiąt razy masywniej szych od Słoń
ca wciąż wzbudza wiele kontrowersji.
W warunkach kolapsu typowego obło
ku materii międzygwiazdowej rozpo
częcie reakcji term ojądrow ych przy
masie protogwiazdy rzędu kilku bądź
kilkunastu słonecznych mas na ogół
przekreśla szanse utworzenia masywn ie jsz y c h o b iek tó w . N a to m ia st
w szczególnych okolicznościach, dziś
— ja k się w y d aje — m o żliw y ch
do osiągnięcia tylko w obszarach bli
skich centrum G alaktyki, może po
wstać protogwiazda o masie kilkudzie
sięciu mas Słońca.
Ewolucja takiego obiektu przebie
ga szybko i burzliwie. W wyniku pro
cesu intensywnej utraty masy docho
dzi do o d sło n ię c ia zb u d o w a n eg o
z przeewoluowanej materii jądra (któ
re obserwujemy jako gwiazdę Wolfa-Rayeta) oraz nieuchronnego finału
w postaci wybuchu supernowej.
N adchodzący rok przyniesie bar
dziej szczegółowe badania Mgławicy
Rewolwer. Budowany jest nowy spek
trom etr do 10-metrowego teleskopu
Kecka II z myślą o pomiarach prędko
ści ekspandującej materii. Planuje się
też przebadanie innych gwiazd w po
bliżu środka Galaktyki. Badania takie,
które dopiero teraz stały się realne,
pomogą rozszyfrować tajemnice ukryte
w centrum Drogi Mlecznej.
(kr)
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teleskop kosmiczny Hubble'a obserwuje:

Gwiazdy neutronowe
przestają być niewidzialne!
Teleskop Hubble’a umożliwił doko-nanie kolejn ego w ażnego o d k rycia :
dostrzegł bezpośrednio pojedynczą
gwiazdę neutronową (która nie je st
pulsarem ). Uzyskany obraz nie je st
może tym razem tak efektowny ja k pre
zentowane przy okazji innych donie
sień, ale sam fakt zamyka pewien roz
dział w historii astronomii, stwarzając
jednocześnie perspektywy dalszych ba
dań.
Już 60 lat temu amerykańscy fizycy
teoretycy J.R. O ppenheim er i G.M.
Volkoff zauważyli, że masywne gwiaz
dy po wyczerpaniu jądrowego paliwa
powinny w katastroficzny sposób skur
czyć się i przekształcić w supergęste
obiekty o rozm iarach ok. 10 km —
w gwiazdy neutronowe. Przy odległo
ściach rzędu kilkudziesięciu lat świetl
nych perspektyw y dostrzeżenia tak
małego obiektu początkowo w ydaw a
ły się beznadziejne.
O d k ry c ie p u lsa ró w ra d io w y c h
w roku 1967 dało pierwsze obserw a
cyjne świadectwo ich istnienia. Póź
niejsze badania w dziedzinie rentge
nowskiej stworzyły szansę w ykryw a
nia obecności gwiazd neutronowych
w układach podwójnych. Akrecja m a
terii na ich pow ierzchnię pow oduje
wydzielenie tak dużych ilości energii,
że towarzyszące temu procesowi pro
m ieniow anie w ysyłane je st w łaśnie
w zakresie rentgenowskim.
W ciąż jed n ak gw iazd n eu tro n o 
wych nie udawało się dostrzec bezpo
średnio. Dopiero Teleskop Kosmiczny
pokonał tę barierę.
Historia obecnego odkrycia sięga
roku 1992, kiedy to rentgenowski sa
telita ROSAT odkrył jasne źródło pro
mieni X, dla którego nie znaleziono
optycznego odpow iednika. W p aź
dzierniku 1996 r. do jego poszukiwań
zaprzęgnięto Szerokokątną K am erę
Planetarną teleskopu H ubble’a. O ka
zało się, że w odległości zaledw ie
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dwóch sekund łuku (a więc w grani
cach błędu) od pozycji źródła rentge
nowskiego świeci niepozorna gwiazd
ka o jasności poniżej 25 magnitudo.
Szybko wyszło na jaw , że silniej pro
mieniuje ona w ultrafiolecie. Powinna
być zatem gorąca.
G orąca, niepozorna gw iazdka —
— ktoś powie: może to biały karzeł?
Cóż, przy tej jasności obserwowanej
biały karzeł musiałby znajdować się
w odległości... 150 tysięcy lat świetl
nych, a więc poza naszą Galaktyką!
W ątpliwości zostały rozwiane, gdy
uzyskano dodatkowe dane z satelity
EUVE — obserwowany rozkład ener
gii w widmie tajemniczej gwiazdki od

powiada temperaturze około 670 tysię
cy stopni...
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
badany obiekt świeci na tle odległego
o 400 lat świetlnych obłoku molekular
nego w gwiazdozbiorze Korony Połu
dniowej. Jego odległość nie przekracza
więc tej wartości, co daje górne ograni
czenie na jego rozmiary: 28 kilometrów!
W roku bieżącym planowane są dal
sze obserwacje teleskopem Hubble’a,
które być może ostatecznie rozstrzygną
kwestię dystansu i rozmiarów zaobser
w o w an ej g w iaz d y n e u tro n o w e j.
A na identyfikację czeka jeszcze co naj
mniej kilka tajemniczych źródeł pro
mieniowania rentgenowskiego.
(kr)

0
Pierwszy obraz optyczny przedstawiający samotną gwiazdę neutronową, nie będącą pulsarem.
Przeprowadzane analizy wskazują, że mamy do czynienia z obiektem niezwykle gorącym (prawie
700 tysięcy stopni na „powierzchni”), o niewielkiej jasności obserwowanej (poniżej 25
magnitudo) i rozmiarach rzędu 30 km. Zdjęcie: F. Walter i NASA
URANIA
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Nowy okaz w gwiezdnej menażerii!
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KELU-1
— samotny brązowy karzeł
Rok temu na lam ach „Postępów A stro
n o m ii” donosiliśm y o niezaprzeczal
n ym o d k r y c iu b rą zo w e g o k a r la
G L 229B (zob. „PA” 2196, str. 77). Co
praw da, ilość znanych obiektów tego
typu wzrosła, je d n a k ie bardzo niewie
le: dwa brązowe karły w układach p o 
dwójnych i kilka w Plejadach, to wciąż
niewiele. N adal zatem niebywałą g rat
ką je s t sygnał o odkryciu kolejnej ta
kiej gwiazdy. A ja k b y tego było mało,
wyróżniający się w sposób szczególny,
d o b r z e r o k u ją c y na p r z y s z ło ś ć —
KELU-1 je s t zwyczajnie samotny.

W przywołanym numerze „Postę
pów” opisaliśmy w miarę szczegóło
wo, co stanowi brązowego karła i pro
blemy związane z jego jednoznaczną
definicją a także zaprezentowaliśmy
krótki przegląd kilku metod, którymi
poszukuje się takich obiektów. Ogra
niczymy się zatem na potrzeby tej re
lacji do zwięzłego przypomnienia,
czym się wyróżniają te wielce intere
sujące ciała niebieskie. Choć scena
riusz ich powstawania jest praktycznie
analogiczny jak w przypadku „raso
wej” gwiazdy, to są one jednak zbyt
małe, by stać się nimi naprawdę. Stąd
wynika też fakt niemożności zainicjo
wania reakcji termojądrowych w ich
wnętrzach, z góry są więc skazane je
dynie na powolne stygnięcie i stopnio
we znikanie z pola widzenia. Z drugiej
strony, wciąż są znacząco i wyraźnie
większe nawet od największych planet
Układu Słonecznego.
Nie od dziś wiadomo, że wiele od
kryć w nauce jest dziełem przypadku,
kiedy to naukowcy szukali niekoniecz
nie tego, co faktycznie znaleźli. Podob
nie rzecz się ma w przypadku naszego
(prawie) gwiezdnego bohatera. W 1987
roku Maria Teresa Ruiz z Uniwersyte
tu Chilijskiego w Santiago de Chile
rozpoczęła zakrojone na długie lata sys
tematyczne poszukiwania innych waż
nych, choćby z ewolucyjnego punktu
1/1998

widzenia, obiektów — białych karłów,
czyli małych i raczej słabych końco
wych stadiów życia określonej grupy
gwiazd. Projekt otrzymał nazwę ba
dań ruchów własnych C alan-ESO .
Jednometrowym teleskopem Schmidta
znajdującym się w La Silla (Chile), wy
konywano fotografie dużych wycinków
nieba, każda obejmująca 5.°5x5.°5.
Mając szereg takich klisz z przestrze
ni lat, możliwe jest poszukiwanie, przy
pomocy tzw. komparatora błyskowe
go, obiektów, które w tym czasie prze
sunęły się na niebie. W ten sposób uda
ło się w yodrębnić kilka słabych,
względnie bliskich (o czym świadczy
właśnie ów zarejestrowany ruch wła
sny) ciał. Skoro niezbyt odległe od nas,

to i w rzeczywistości słabo świecące,
a więc poważne kandydatki na białe ka
rły. W aspekcie statystycznym wyglą
dało to tak, że na każdej parze zdjęć
ujawniono około 20 słabych, porusza
jących się obiektów, o ruchach wła
snych przekraczających 0."25/rok. Od
powiada to prędkości prostopadłej do
kierunku do gwiazdy, wielkości rzędu
12 m/s, jeśli jest ona odległa o 10 par
seków. (Przypomnijmy dla porówna
nia, że rekordzistką jest tutaj tzw.
Gwiazda Barnarda, o ruchu własnym
około 10"/rok!). Późniejsze uzupełnia
jące obserwacje spektroskopowe po
zwoliły się upewnić, że 20% „podej
rzanych” (czyli jakieś 4 sztuki na zdję
cie), to faktycznie białe karły. W ten

Samotny brązowy karzeł KELU-1 tv gwiazdozbiorze Hydra, w odległości 10 pc. Obraz
uzyskany 3.6-metrowym teleskopem w La Silla; północ jest na górze, wschód na lewo.
Zdjęcie: ES O.
URANIA - Po s t ę p y A s t r o n o m ii
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KELU1

sposób do dziś znaleziono 40, uprzednio
nie znanych ciał tego typu — jest to po
nad dziesięciokrotnie więcej aniżeli się
spodziewano.
W szystko to stanowi sztandarowy
przykład zwyczajnej procedury badaw
czej, mającej na celu „w yłuskanie”
obiektów, będących „godnymi” cela
mi następujących później, m ożliwie
najszczegółowszych badań. Trud wło
żony w realizację opisanego programu,
zaowocował także w sposób nieocze
kiw any. W trak cie p o ró w n y w an ia
ze sobą dwóch zdjęć odległych w cza
sie o 11 lat, uwagę zwrócił na siebie
bardzo słaby punkcik światła w gwiaz
dozbiorze Hydra, legitymujący się ru
chem własnym 0.35 sekundy łuku na
rok (zob. zdjęcie). Aby rozpoznać bli
żej jego naturę, sporządzono 15 marca
1997 roku 3.6-metrowym teleskopem
widmo, w zakresie 4500 - 10000 A,
czyli poprzez zakres widzialny do bli
skiej podczerwieni. I tu czekała niespo
dzianka — bez cienia w ątpliw ości
można było powiedzieć, iż nie jest to
bynajmniej biały karzeł, jak i jakiś inny,
łatwy do identyfikacji obiekt. O tym
przekonywał choćby brak pasm tlenku

tytanu (TiO) i tlenku wanadu (VO), po
w sz e c h n y c h w b ard zo ch ło d n y ch
gwiazdach, jak też linii widmowych
obserw ow anych w białych karłach
(zob. rysunek). Jednocześnie wszak
wyraźnie widać linie emisyjne wodo
ru, jak i linię absorpcyjną litu, która —
jak się wkrótce przekonamy — ma tu
taj kapitalne znaczenie. Gdy pomierzo
no kolor tego intrygującego znaleziska
w różnych długościach fal, to okazało
się, iż jest ono bardzo czerwone i nie
o d p arcie podobne do tych dw óch
brązow ych karłów „w ytropionych”
w układach podwójnych (m.in. wspo
m niany na początku G liese 229B).
Łącznie z podkreśloną już przed chwi
lą obecnością litu oznaczało to prak
tycznie potwierdzenie odkrycia kolej
nego reprezentanta tej klasy ciał nie
bieskich.
Z agadkow y obiekt otrzym ał nie
mniej tajemniczą nazwę. A jak się oka
zuje, KELU-1 oznacza „czerw ony”
w języku Mapuczów, pradawnego ludu
z centralnych części Chile. Na począt
ku kwietnia bieżącego roku, Sandra K.
Leggett wykonała podczerwone obser
wacje teleskopem UKIRT na hawaj

—

samotny brązowy karzeł

skiej wyspie M auna Kea, które popa
rły tezę o tożsamości KELU-1, szcze
gólnie dzięki wyraźnej detekcji pasm
metanu (CH4). Zakładając teraz, iż jest
on podobny do jak dotąd poznanych
i przebadanych brązow ych karłów,
można podać jego dokładniejszą cha
rakterystykę. Po pierw sze jasn o ść
optyczna KELU-1 to tylko 22.3 magnitudo (czyli ponad 3 miliony razy mniej
względem tego, co widać jeszcze go
łym okiem), co spowodowało, iż był
on ledwo rejestrow alny na kliszach
z programu przeglądu nieba. Odległy
jest od nas prawdopodobnie tylko o 10
parseków, a co najważniejsze, z punk
tu widzenia przyszłych badań, nie na
leży on do żadnego układu podwójne
go, więc pędzi swój żywot w sposób
niezaburzony. Temperatura nie powin
na przekraczać jakichś 2000 K, kiedy
to TiO i VO kondensują jako ziarna
p y łu 1, a więc w widmie nie widać już
linii widmowych tych molekuł. Masa
K ELU -1 nie powinna być większa ani
żeli 75 mas Jowisza, czyli 0.06 M @.
Co do wieku, to jest on najpewniej nie
co starszy niż brązowe karły z Plejad,
które są całkiem młode i w porówna
niu z nim gorętsze i jaśniejsze.
Lit a sprawy gwiazdowe
Lit zajmuje poczesne miejsce w ko
smicznej nukleosyntezie, gdyż powstał
już w trakcie kilku pierwszych minut ist
nienia W szechświata. Spośród jego
dwóch stabilnych izotopów, 7Li jest naj
obfitszy — zarejestrowano jego obec
ność w setkach gwiazd, jak i w materii
międzygwiazdowej. Jego obecna obfi
tość w G alaktyce je st m iliard razy
mniejsza niż wodoru (7Li/H = 10 9), co
zazwyczaj wyraża się jako log N(Li) = 3
w skali log N(H) = 12. Można to wy
wnioskować na podstawie badań m.in.
gwiazd typu T Tauri oraz gwiazd F
w młodych gromadach otwartych ta
kich, jak Plejady i Hiady. Z drugiej stro
ny, obserwacje karłów zamieszkujących
halo Drogi Mlecznej pokazują że za-

Długość fali (A)
1 N a p rzy k ład w p ostaci m inerału
Widmo KELU-1 oraz dla porównania zwykłego, chłodnego karła dM6e (również
znalezionego w przeglądzie — patrz tekst). Widoczny jest brak pasm tlenku
tytanu. Na powiększeniu część wizualna widma: widać linię litu Li I 6708 A.
Widmo: ESO.
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perowskitu, czyli tlenku wapnia i tytanu

(CaTiOj), na Ziemi występującego m.in.
na Uralu, a w karłach późnych typów wid
mowych odpowiedzialnego za „wykrada
nie” TiO z ich widma optycznego.
1/I998
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wartość litu w materii, z której powsta
ła nasza Galaktyka, wynosiła przynaj
mniej logN(Li) = 2 (czyli Li/H = 10~'°).
Stąd wypływa od razu ważny wniosek,
że jakakolwiek gwiazda lub obiekt podgwiazdowy powstały u „nas”, powinien
wykazywać obfitość litu nie mniejszą
niż właśnie log N(Li) = 2.
7Li charakteryzuje się raczej niską
energią wiązania, przez co jest wydaj
nie „niszczony” we wnętrzach gwiazd,
poprzez zderzenia z protonam i, co
skrótowo zapisuje się jako 7Li(p,a)4He.
Zachodzi to już przy względnie niskich
temperaturach rzędu 2 min K. I wła
śnie tę „delikatność” jąder litu można
z p ow odzeniem w y k o rzy stać ja k o
wskaźnik struktury wewnętrznej gwiazd
rozmaitych typów. Od około 3 lat jest
jasne, iż 7Li bardzo wydajnie przetwa
rzają w sw oich w nętrzach gw iazdy
typu słonecznego. Obserwacje obiek
tów typu widmowego K i M, znajdu
jących się przed ciągiem głównym po
kazują że efektywne niszczenie litu ma
miejsce podczas wczesnej ewolucji ta
kich małomasywnych ciał. Dla przy
kładu, gw iazdy w czesnego typu M
w Plejadach (wiek 70 min lat), zredu
kowały swą początkową zawartość litu
ponad tysiąckrotnie, a w podobnym
stopniu nawet młodsze gwiazdy M3 - M6 w grom adzie otw artej a Per
(50 min lat). Jedyne znane odstępstwo
to gwiazda bardzo późnego typu M,
UX Tau C, o masie <0.2 M 0 , której
atmosfera manifestuje obecność litu w
postaci jego silnego, rezonacyjnego du
bletu na długości fali 6708 A. Oznacza
to niewątpliwie, iż gwiazda ta skonsu
m owała niewiele swego litu, ale jej
wiek to raptem około 2 miliony lat!
Ostateczny wniosek jest więc następu
jący: bardzo mało masywne gwiazdy
o wieku kilku milionów lat i więcej,
zużyły dużą część „startowego” zapa
su litu.
W ogólności można zdefiniow ać
temperaturę spalania 7Li, powyżej któ
rej gwiazdowa plazma jest zasadniczo
pozbawiona litu. Okazuje się, że jest
ona słabo zależna od warunków gęstościowych wnętrz gwiazd i zmienia się
w zakresie 1.8 - 2.4x106 K dla obiek
tów bliskich granicy podgwiazdowej
(0.08 - 0.07 M 0 ). Wszystko to pozwa
la przy pomocy litu dokonać rozróż
171998

rozmaitości

samotny brązowy karzeł
nienia pomiędzy bardzo mało masyw
nymi gwiazdami, a masywnymi brązo
w ym i karłam i. A lbow iem obiekty
o masach dużo poniżej owej granicy
masy nie m ogą osiągnąć temperatury
spalania litu. Tak więc w przeciwień
stw ie do bardzo m ało m asyw nych
gwiazd, brązowe karły m uszą zacho
wać znaczące ilości pierwotnego zaso
bu 7Li. Co ciekawe, obliczenia bazują
ce na różnych modelach wnętrz gwiaz
dowych, nieprzezroczystości itp. para
m etrach, jako masę rozgraniczającą
zgodnie wskazują na ~ 0.065 M @.
Stało się zatem możliwe zapropo
nowanie tzw. testu litowego. Teoria
wskazuje na to, że linia Li I 6708 A
powinna być wystarczająco silna (sze
rokość równoważna nawet kilka Al),
by nie było kłopotów z jej identyfika
cją w gąszczu pasm molekularnych
również obecnych w widmie. Powsta
wanie molekuł zawierających lit (np.
LiH, LiO, LiCl, LiF, LiOH, LiBr) za
czyna być istotne w temperaturze po
niżej 1500 K, a dodatkowo nic nie po
winno istotnie wpływać na powstawa
nie dubletu litu przy wyższych tempe
raturach efektywnych. Interesujące jest
również to, iż powinno być wyraźne,
czy wręcz nagłe przejście pomiędzy
obiektami ubogimi w lit, a weń boga
tymi. Czyli przekładając to na język
praktyczny, obserwując coraz słabsze
obiekty w młodych gromadach otwar
tych, powinniśmy w pewnym momen
cie zarejestrować lit w danym typie
w idm ow ym i przy danej dzielności
promieniowania. Umożliwiłoby to jed

nocześnie em piryczne w yznaczenie
położenia granicy masy obiektów podgwiazdowych.
* * *

Czego można się spodziewać dalej,
w najbliższej przyszłości? W bieżącym
roku powinno stać się możliwe wyzna
czenie paralaksy KELU-1, dzięki cze
mu poznam y d o k ład n ą od leg ło ść,
a tym samym będzie można dokładniej
i ściślej podać inne jego parametry. Ba
dania spektroskopowe o wysokiej roz
dzielczości przy użyciu wielkich tele
skopów (wkrótce też VLT — zob. „PA”
1/97, str. 28), pozwolą zbadać po raz
pierwszy procesy zachodzące w ze
wnętrznych warstwach brązowych ka
rłów; szczególnie wdzięcznym celem
obserwacyjnym będzie tu oczywiście
KELU-1.
Już teraz można też oszacować jesz
cze inną rzecz. W omówionym na po
czątku projekcie przebadano jak dotąd
zaledwie jakieś 800 lat świetlnych sze
ściennych (czyli 23 parseki sześcien
ne). Dalsze analizy zrealizow anych
badań wskazują na lokalną gęstość brą
zow ych karłów około 0.4 takiego
obiektu na parsek sześcienny. Co praw
da jest to zbyt mało, by wytłumaczyć
o b ecność całej „ciem nej m a te rii”
w G alaktyce, ale szacunki takie są
zgodne z najnowszymi ocenami lokal
nej gęstości, zarówno tej obserwowa
nej, jak i wywnioskowanej z rozważań
dynam icznych dotyczących ruchów
gwiazd w sąsiedztwie Słońca.

(mag)
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SALT — bliźniak HETa
W ielk i te le sk o p o p ty c z n y H ET
(H obby-Eberly Telescope) w Obser
w ato riu m M cD o n ald a w T eksasie
(patrz PA 3/97), którego astronomicz
na służba została oficjalnie zainaugu

rowana w dniu 9 października 1997
roku, będzie m iał sw ego bliźniaka
na południow ej półkuli. R epublika
Afryki Południowej proponuje zbudo
wanie 10 metrowego teleskopu SALT

(Southern African Large Telescope)
w Karro, na terenie stacji obserwacyj
nej Południowo Afrykańskiego Obser
w atorium A stronom icznego SAAO.
Rząd Południowej Afryki zadeklaro-

Rys. 1 Przyszły widok ogólny stacji obserwacyjnej Południowo-Afrykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (SAAO)
na wypalonym Słońcem płaskowyżu Karoo.
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SALT

—

rozmaitości

bliźniak HETa

wał pokrycie 50% kosztów budowy w a d z e n ie ” daje ro zm ycie obiektu ne są równomiernie na niebie i kolej
tego teleskopu, a reszta funduszy ma punktowego do rozmiarów obrazu 0.6 no nadchodzą w pole jego widzenia,
być uzyskana od partnerów zagranicz sekundy luku. Wobec średniego rozmy bądź są zgrupowane w niewielkim ob
nych w zamian za zagwarantowany cia obrazów gwiazd przez turbulencje szarze nieba. Z tego względu inna bę
czas obserwacyjny. Teleskop ten byłby atmosferyczne w miejscu proponowa dzie nieco procedura przyznaw ania
bliźniakiem teleskopu HET, którego nej lokalizacji teleskopu do rozmiarów czasu obserwacyjnego astronomom —
Konsorcjum zaoferowało już udostęp 0.9 sekundy łuku, to rozmycie instru to nie astronom ow ie, ale w skazane
nienie szczegółowych rysunków i pla mentalne nie pogorszy „naturalnych” przez nich obiekty obserwacyjne będą
nów i dalszą aktywną współpracę przy tam o b ra zó w g w iaz d i m ożliw ej „stały w kolejce” do teleskopu. Oczy
budowie tego wielkiego teleskopu.
do osiągnięcia rozdzielczości.
wiście cele badawcze, którym będzie
Niezwykłość teleskopu HET pole
Tak jak jego pierwowzór HET, tele mógł służyć SALT m ogą być bardzo
ga na tym, że w istocie jest on telesko skop SALT będzie teleskopem pracu różne: od badań spektroskopow ych
pem tranzytowym, a przez to relatyw jącym metodami spektroskopowymi obiektów położonych na krańcach
nie tanim. Nie trzeba bowiem budować w optycznym i podczerwonym zakre Wszechświata, do poszukiwania pla
kosztownych konstrukcji mechanicz sie widma. Głównymi jego instrumen net wokół bliskich nam gwiazd i bada
nych i system ów ruchów teleskopu. tami będą spektroskopy o niskiej, śred nia ciał Układu Słonecznego. Astrono
Koszt budowy teleskopu i jego budyn niej i wysokiej rozdzielczości widma mowie uw ażają że instrument ten bę
ku będzie wynosił około 20 min. dola „zasilane” światłem ciał niebieskich dzie dobrze służył badaczom nieba
rów (wg cen tegorocznych), co odpo z ogniska pierwotnego przy pomocy przez co najmniej 50 lat.
wiada 20% kosztów klasycznego tele światłowodów. Będą możliwe równo
Kierownikiem naukowym powyżej
skopu o takiej samej (10 m) średnicy czesne obserw acje spektroskopow e przedstawionego projektu jest dr Da
lustra. Idea konstrukcji tego teleskopu wielu obiektów (lub wielu obszarów vid A.H. Buckley z SAAO. Swoje za
i filo zo fia je g o pracy podobne są tego samego obiektu rozciągłego) oraz interesow anie udziałem w budow ie
do radiowego teleskopu w Arecibo. uzyskiwanie obrazów nieba o rozmia (a więc współfinansowaniem i następ
Ten największy radioteleskop świata rach do 4 minut łuku. W istocie najle nie preferencyjnym użytkowaniem) te
ma nieruchome, rozpięte w kotlinie piej ten teleskop nadawał się będzie leskopu SALT zgłosiły już ośrodki ba
górskiej lustro stale patrzące w zenit. do przeglądów spektroskopow ych. dawcze w USA, Niemczech i Argen
Odbiorniki zebranego przez nie pro Najefektywniej będzie pracował bądź tynie. Astronomowie toruńscy uważa
m ien io w an ia, p rzem ieszczając się w takich program ach badaw czych, j ą że to byłaby też dobra inwestycja
w ognisku pierw o tn y m w y b ie ra ją w których obiekty obserwacji rozłożo dla Polskiej Astronomii.
(aw)
obiekt obserwacji i „śledzą” za jego
ruchem. Teleskop SALT będzie skie
rowany zawsze w kierunku odchylo
nym od zenitu o 35°, ale w przeciwień
stwie do swego radiowego pierwowzo
ru, będzie mógł zataczać pełne koło
w azymucie. W czasie obserwacji te
leskop pozostanie nieruchomy, a obiekt
będzie śledzony na przestrzeni 12 stop
ni specjalnym urządzeniem w ognisku
pierwotnym lustra. W ten sposób będą
tym teleskopem mogły być obserwo
wane obiekty astronomiczne znajdują
ce się w pasie o szerokości 12°, które
go środek leży na 35° odległości zenitalnej. Główne lustro będzie lustrem
sferycznym o średnicy l i m złożonym
z 91 jednometrowych segmentów hek
sagonalnych . W czasie obserwacji tyl
ko jego część, z reguły nie większa niż
o średnicy 9.2 m będzie ośw ietlana
przez obserwowany obiekt. Czteroelementowy korektor w ognisku pierwot
nym będzie usuwał aberrację sferycz
ną lustra głównego w polu o średnicy Rys. 2 Przekrój projektowanego teleskopu SALT. W istocie jest to instrument identyczny
4 minut luku. Bilans błędów wprowa jak świeżo uruchomiony w Obserwatorium McDonalda w Teksasie w USA teleskop HET
dzanych przez optykę teleskopu i „pro (Hobby-Eberly Teleskope).
1/1998
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Do przedstawienia tego
artykułu skłoniły mnie
krytyczne recenzje
podręczników
do geografii,
a mianowicie recenzja
Ewy Kuczawskiej
podręcznika „Geografia
fizyczna z geologią ”
W. Stankowskiego
(PA 2/95)
oraz recenzja Patryka
Macha podręcznika
„Podstawy geografii
fizycznej i geologii”
B. Modzelewskiej
i E. Piłowskiej (PA H97).
Skoro o Ziemi można
było napisać tyle
nonsensów, to co dopiero
mówić o innych
planetach!
Drugim powodem
było opublikowanie
wyników ankiety
na temat stanu wiedzy
astronomicznej
(PA 4196 ), który jest
nader żałosny.
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Osobliwości
zmian pór roku
i środowiska
na Plutonie
luton, planeta transneptunowa, zo
stał odkryty w 1930 r. przez, zma
rłego rok temu, Clyde’a Tombougha,
według efem erydy podanej przez
Percivala Lowella. Ta nowa planeta
Układu Słonecznego była znaleziona
(na kliszy fotograficznej) w odległości
6° od przewidywanej pozycji. Przez
długi czas Pluton był najbardziej tajem
niczym obiektem w naszym układzie
planetarnym. Mieliśmy bardzo przybli
żone i niepełne dane o rozmiarach i ma
sie planety, a żadne — o warunkach
środowiska na jej powierzchni. Rów
nież elementy orbity Plutona okazały
się niezwykłe: jej ekscentryczność jest
największa w Układzie Słonecznym
(e = 0.2543), podobnie jak największe
je s t nachylenie jej płaszczyzny
do płaszczyzny ekliptyki (i = 17°18').
Z powodu tak znacznego mimośrodu
e orbity Pluton może czasami znajdo
wać się bliżej Słońca niż Neptun.
Taką właśnie sytuację mamy w latach
1979-1999. Obecnie Neptun jest jesz
cze najdalszą (znaną) planetą Układu
Słonecznego. Przejście Plutona przez
peryhelium nastąpiło około 5 sierpnia
1989 roku.
Rosnące zainteresowanie Pluto
nem zaowocowało w 1978 r. nowymi
seriami obserwacji fotograficznych
dla bardziej dokładnego wyznaczenia
elementów orbity. Na tych fotogra
fiach James Christy (J.W. Christy,
R.S. Harrington, Astron. J., 83 , 1005,
1978) odkrył nieznanego dotąd sate
litę Plutona. Ten księżyc został nazwa
ny Charonem. Obiega on Plutona po
orbicie kołowej, której płaszczyzna jest
nachylona do płaszczyzny orbity Plu
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tona pod kątem 99° .Okres obiegu wy
nosi 6d9hl 7mi jest równy okresowi ru
chu wirowego samego Plutona.
Odkrycie Charona oraz nowe obser
wacje pozwoliły wreszcie określić roz
miary i masę Plutona. Jego średnica wy
nosi około 2300 km, a masa — około
0.00215 masy Ziemi. Charon ma śred
nicę około 1200 km, a masę w przybli
żeniu równą 0.0003 masy Ziemi.
Oś rotacji Plutona jest nachylona
do płaszczyzny jego orbity pod kątem
122° (inaczej — płaszczyzna równika
planety jest nachylona do płaszczyzny
jej orbity pod kątem e = 132° | ).
Te specyficzne parametry układu
Pluton-Charon określają niezwykłe
warunki klimatyczne i środowiskowe
na powierzchni planety. Rozpatrzmy te
warunki, rozpoczynając od rozważań
ogólnych.
N achylenie osi rotacji planety
do płaszczyzny jej orbity decyduje
0 rozmieszczeniu stref klimatycznych
1zmianach (następstwach) pór roku. Je
śli oś rotacji jest prostopadła do płasz
czyzny orbity danej planety, wówczas
nie występują na niej ani strefy klima
tyczne, ani pory roku. Taką sytuację
mamy na Merkurym, Wenus i Jowiszu,
ponieważ ich osie są niemal prostopa
dłe do płaszczyzny ich orbit: e = 0° (ale
w przypadku Wenus jej ruch wirowy
jest wsteczny). Ponadto w przypadku
Merkurego występuje coś na kształt
„pór roku” (a raczej zmian „pór dnia
merkuriańskiego”), lecz są one powo
dowane wyłącznie przez zmiany odle
głości Merkurego od Słońca (od 46 min
km w peryhelium do 70 min km
w aphelium).
1/1998

Jeśli nachylenie osi rotacji zawiera
się między 45° a 90° (0° < e < 45°),
wtedy na danej planecie występują
pory roku oraz istniejąnastępujące stre
fy klimatyczne: jedna podzwrotnikowa
(tropikalna) pomiędzy (p = e a <p = -e
(gdzie cp jest szerokością planetograficzną), dwie strefy umiarkowane po
między <p= |e| a cp < |90° - e|, jak rów
nież dwie strefy podbiegunowe (polar
ne) między |90°-e|<cp< |90°|. Taka sy
tuacja panuje na Ziemi, Marsie, Satur
nie i Neptunie, dla których to planet e
jest — jak to wiemy — odpowiednio
równe: 23°.5; 24°; 26°.8 i 29°.
Jeśli nachylenie osi rotacji do płasz
czyzny orbity jakiejś planety jest do
kładnie równe 45° (tj. także e = 45°),
to na takiej planecie występują dwie
strefy podbiegunowe i jedna podzwrot
nikowa. Nie istnieją natomiast strefy
umiarkowane, a raczej — są one zdegenerowane do równoleżników: +45°
i -45°. Biorąc pod uwagę skończone
rozmiary tarczy słonecznej (albo innej
gwiazdy dziennej) oraz refrakcję at
mosferyczną (jeśli oczywiście planeta
ma atmosferę), moglibyśmy otrzymać
dla planety podobnej do naszej Ziemi
dwie wąskie, „zdegenerowane” strefy
umiarkowane, każda po około 2° sze
rokości, obejmujące wyżej wymienio
ne równoleżniki ((p = |45°|). W naszym
Układzie Słonecznym nie znamy przy
padku takiego rozmieszczenia stref kli
matycznych.
Jeśli kąt nachylenia osi rotacji pla
nety do płaszczyzny jej orbity jest
mniejszy od 45° (to znaczy e > |45°|),
wtedy sytuacja na takiej planecie staje
się wielce osobliwa. Na planecie występujądwie strefy podbiegunowe, jed
na podzwrotnikowa i dwie strefy mie
szane, łączące w sobie odpowiednio
własności strefy polarnej i tropikalnej.
Takie mieszane strefy są całkowicie od
mienne od stref umiarkowanych na pla
netach, dla których e < |45°|. W ciągu
niektórych pór roku Słońce przechodzi
nad taką strefą mieszaną przez zenit,
a czasem krąży stale nad horyzontem
nie zachodząc wcale, a znowu w inną
porę krąży stale pod horyzontem ,
w ogóle nie wschodząc. W takiej stre
fie istnieją więc nie tylko „normalne”
dnie i noce, lecz również zjawiska dnia
polarnego i nocy polarnej.
Klasycznym przykładem takiej pla
nety w Układzie Słonecznym jest Uran.
Co więcej strefa podzwrotnikowa i obie
1/1998

podbiegunowe są bardzo wąskie (z po
wody niewielkiego nachylenia płasz
czyzny równika od płaszczyzny orbity
tej planety, wynoszącego około 8°),
podczas gdy obie strefy mieszane są
bardzo szerokie. Jak wiadomo, Uran
odznacza się ponadto wstecznym ru
chem wirowym. Ponieważ jednak
przypadek tej planety był bardzo czę
sto opisywany, nie mamy więc potrze
by, aby dyskutować o nim dalej, lecz
zwrócimy uwagę na Plutona, jego śro
dowisko i na jego księżyc Charon.
Aczkolwiek dane o Plutonie są, jak
dotąd, dalekie od zupełności oraz bra
kuje nam wiadomości o pewnych pa
rametrach, wydaje się jednak, że cha
rakteryzuje się on osobliwymi strefa
mi klimatycznymi i zauważalnymi
zmianami pór w ciągu jego długiego
roku (liczącego około 249 naszych lat).
Jest zatem wysoce prawdopodobne,
iż praktycznie tylko jedna pora roku
„plutońskiego” przeminęła od czasu
odkrycia tej planety. Trwała ona za
pewne 60 lat ziemskich — od 1930
do 1990 r. i była to całkowicie jedna
pora, nie zaś części następujących
po sobie pór.
Z pewnych danych uzyskanych
głównie po odkryciu księżyca Plutona,
Charona, wynika, że oś rotacji planety
może być nachylona pod kątem około
122° do płaszczyzny jej orbity (czyli
ruch wirowy jest wsteczny). Jeżeli tak,
to na tej planecie będą występowały
dwie wąskie strefy mieszane (każda
po około 26° szerokości, znajdujące się
między |58°| > (p > |32°|, dwie strefy
polarne (dla szerokości planetograficznych |90°| > (p > |58°|) i jedna rozległa
strefa tropikalna pomiędzy szeroko
ściami: -32° < (p < +32°.
Co więcej, nie jest to jedyna osobli
wość przebiegu pór roku na Plutonie

(związana z tak rozmieszczonymi stre
fami klimatycznymi, które musząprzedziwnie kształtować środowisko na po
wierzchni tej planety). Zauważmy —
dla porządku — iż orbita Urana jest
zbliżona do kołowej (ekscentryczność
e = 0.046), a zatem pogoda i klimat na
tej planecie powinny zależeć wyłącz
nie od cyklicznie (co 84 ziemskie lata)
powtarzających się zmian pór roku.
Natomiast w przypadku Plutona sytu
acja jest o wiele bardziej skompliko
wana. Jak wiemy, Pluton wyróżnia się
spośród planet m.in. najbardziej eks
centryczną orbitą w Układzie Słonecz
nym, tak iż odległość tej planety
od Słońca zmienia się od 4500 min km
w peryhelium do 7421 min km w aphelium. Powoduje to zmiany jasności
(o ponad jedną wielkość gwiazdową)
Słońca obserwowanego z powierzchni
Plutona. Podczas przejścia planety
przez peryhelium obserwowana ja 
sność Słońca wynosi -18.2 mag. Tak
duże zmiany obserwowanej jasności
Słońca muszą prowadzić do poważ
nych zmian w insołacji powierzchni
Plutona. W peryhelium przeciętna tem
peratura na powierzchni planety może
osiągnąć 75 K, podczas gdy w aphelium spada nawet poniżej 45 K. Ta
zmiana temperatury jest dodatkowo
modyfikowana przez inne profile tem
peraturowe zależne od pory roku, jak
również oczywiście od pory dnia w da
nej strefie klimatycznej.
Nie możemy dokładnie określić, jak
(w którym kierunku) oś rotacji Pluto
na je s t zorientow ana (zw rócona)
w przestrzeni. W przypadku Ziemi
i Marsa nachylenia ich osi są sobie nie
mal dokładnie równe, lecz ich orienta
cja w przestrzeni jest różna — nie są
one do siebie równoległe. My również
prawdopodobnie nie bardzo wiemy,
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LUCJAN ORKISZ
( 1899- 1973)

L

Portret Lucjana Orkisza z lat dwudzie
stych (okres odkrycia komety Orkisza).

O belisk na Cm entarzu Rakowickim
Z napisem: Lucjan Orkisz — ASTRONOM
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ucjan O rkisz u ro d ził się w A stro n o m iczn eg o . W zn iesio n o j ą
K rakow ie w końcu grudnia na beskidzkim szczycie zwanym wów
1899 roku. W oficjalnych do czas Łysiną (przez miejscową ludność
kumentach jako data urodzenia figuruje
nazywanym Przygolezią), położonym
1 stycznia 1900 roku, którą rodzice ok. 10 km na płd-wschód od Myśle
zgłosili ze względu na przyszłą służbę nic. N a szczycie góry, wówczas bezle
wojskową syna. W owym czasie była śnym (co odzwierciedlała jej nazwa),
to powszechna praktyka pozwalająca z b u d o w an o d re w n ia n y p a w ilo n
oddalić termin poboru do wojska (au z otwieranym dachem, który mieścił
striackiego, jak wówczas mniemano). dwie lunety. Nieco poniżej usytuowa
Lucjan przyszedł na świat jako czwar no domek astronom a zaadaptowany
te z kolei dziecko w rodzinie Michała z leśniczówki. Warunki życia i pracy
O rk isza, p raco w n ik a P ołączonych na Łysinie były iście spartańskie, szcze
Zbiorów Sztuki i Archeologii Uniwer gólnie w pierwszym okresie działalno
sytetu Jagiellońskiego i Marii z domu ści placówki. Przez cały okres jej ist
Tomaszewskiej. Wszystkie dzieci Or nienia (tj. do roku 1944) nie było w niej
kiszów — czterech synów i córka — prądu elektrycznego ani telefonu, co
u z y sk a ły sta ran n e w y k ształc en ie . znacznie utrudniało kontakt z Krako
W zrastały one w sąsiedztwie i atmos wem i ze światem.
ferze słynnej krakowskiej wszechnicy,
Orkiszowie mieszkali bowiem w bu
okresie dwóch pierwszych lat
dynkach uniwersyteckich przy ul. G o
stacją na Łysinie kierował Jan
łębiej. Lucjan ukończył w roku 1918 Gadomski, po nim obowiązki przejął
Gimnazjum Nowodworskiego, a na Lucjan Orkisz. Młody asystent Uni
stępnie podjął studia na wydziale filo w ersytetu Jag iellońskiego przybył
zoficznym Uniwersytetu Jagiellońskie na placówkę 1 maja 1924 roku i kiero
go. Jeszcze w trakcie studiów, 1 grud wał nią do końca września 1927 roku.
nia 1920 roku, rozpoczął pracę w Ob Głównym zadaniem delegowanego tu
serw atorium A stronom icznym U ni astronoma były wizualne obserwacje
wersytetu, gdzie początkowo prowa gw iazd zm iennych, zakryć gw iazd
dził o b serw acje m eteo ro lo g iczn e. przez Księżyc i poszukiwania nowych
Obserwatorium mieściło się wówczas komet. Przez cały czas prowadzono
p rzy ul. K o p e rn ik a w K rak o w ie, także obserw acje m eteorologiczne
w budynku położonym na teren ie mające potwierdzić (lub nie) przydat
Ogrodu Botanicznego. Studia ukończył ność tego miejsca dla przyszłego du
w roku 1923, a w roku następnym po żego obserwatorium. Niespełna rok po
wierzono mu obowiązki kierownika swoim przybyciu Lucjan Orkisz doko
stacji astronomicznej na Łysinie. Miej nał tu sw ego życiow ego odkrycia.
scu temu wypada poświęcić nieco wię P rze g lą d a ją c n ieb o p rzed św item
cej uw agi, gdyż tu w łaśnie O rkisz w dniu 3 kwietnia 1925 roku przy po
dokonał odkrycia, które rozsław iło m ocy lunety M erza o ob iek ty w ie
jego imię.
115-mm dostrzegł w gwiazdozbiorze
W związku z pogarszającym i się Pegaza okrągłą mgławicę 8 wielkości
warunkami obserwacyjnymi krakow g w iazd o w ej. W k ró tce z n ik ła ona
skiej placówki, z inicjatywy jej dyrek w brzasku wschodzącego dnia i Orkisz
tora prof. Tadeusza Banachiew icza nie mógł stwierdzić jej ruchu wśród
otwarto w czerwcu 1922 roku zamiej gwiazd, który wskazywałby, że zaob
ską stację obserwacyjną, która miała się serwowany obiekt jest kometą. Dopie
stać zalążkiem Narodowego Instytutu ro po sprawdzeniu jej pozycji w kata-
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logu mgławic przekonał się, że zaob
serwował nowy obiekt. O swym odkry
ciu próbow ał pow iadom ić K raków
przy pomocy tzw. heliotropu czyli te
legrafu świetlnego, jednak to archaicz
ne urządzenie rzadko bywało skutecz
ne, wymagało bowiem idealnej czysto
ści pow ietrza nie tylko na Łysinie,
ale także nad Krakowem. Nie udało
się i tym razem, zatem dopiero następ
nego dnia Orkisz po powtórzeniu ob
serwacji zszedł do Kasiny Wielkiej, skąd
wysłał telegram do Obserwatorium Kra
ko w sk ieg o . W ysłana 4 .0 4 .1 9 2 5 r.
o godz. 12.00 depesza została odebra
na w Krakowie o godz. 17.40 i jeszcze
tego samego dnia rozesłana do polskich
obserwatoriów i centrali astronomicz
nej w Kopenhadze. Mimo braku po
twierdzenia obserwacyjnego z Krako
wa, profesor Banachiewicz zdecydo
wał bezzwłocznie zawiadomić świat
o tym odkryciu. Pośpiech był koniecz
ny, by inni obserwatorzy nie ubiegli
Polaka w powiadomieniu centrali i nie
odebrali mu pierwszeństwa odkrycia.
Wkrótce z innych obserwatoriów za
częły spływać do Krakowa potwierdze
nia obserwacji i gratulacje dla odkryw
cy. K om ecie pierw otnie oznaczonej
symbolem 1925c, a następnie 1925 1
przyznano nazwę komety Orkisza, była
to pierwsza kometa nosząca imię pol
skiego astronom a. Odkrywca został
uhonorowany medalem Astronomical
Society o f the Pacific. Kometa Orki
sza nie była dostrzegalna gołym okiem,
w czasie największego blasku, który
osiągnęła w połowie maja 1925 roku,
jej wielkość gwiazdowa wynosiła 6.9.
Była obserwowana do 12 maja 1926
roku w ponad 40 obserwatoriach całe
go świata. Lucjan O rkisz pośw ięcił
wiele lat życia na obliczenia parame
trów orbity swojej komety, wyniki tych
obliczeń stały się podstawą pracy dok
torskiej, którą obronił w Uniwersyte
cie Jagiellońskim w roku 1931. W tym
samym roku ukazała się ona drukiem
w języku niemieckim pt. Die definiti
ve B alm des Kometen 19251 (Orkisz).
8 września 1927 roku Orkisz opu
ścił stację astronomiczną na Łysi
nie, gdzie zastąpił go Jan Mergentaler,
który kierował placówką przez następ
ne 6 lat. Orkisz natomiast został powo
łany na stanowisko asystenta Obserwa
torium Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę w Obserwatorium Warszawskim
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rozpoczął 1 stycznia 1929 roku prowa
dząc początkowo obserwacje meteoro
logiczne, a następnie fotograficzne ob
serwacje planetoid i komet. Po obro
nie pracy doktorskiej awansowany zo
stał na starszego asystenta Uniwersy
tetu Warszawskiego. W latach trzydzie
stych nadzorował także pracę zegara
wzorcowego Obserwatorium Astrono
micznego UW, wg którego podawano
radiow y sygnał czasu każdego dnia
w południe. Brał czynny udział w pra
cach Towarzystwa Przyjaciół Astrono
mii, a w latach 1930-1934 był współ
redaktorem „Uranii”, która ukazywała
się wówczas jako dwumiesięcznik.
lutym 1933 roku Lucjan Orkisz
poślubił w Warszawie Jadwigę
O stolską-C zarkow ską, arystokratkę
z Podola, której rodzina musiała ucho
dzić z majątków z powodu rewolucji
bolszewickiej w Rosji. Małżeństwo Or
kiszów było bezdzietne, Jadwiga po
zostawała jednak wierną towarzyszką
życia i pracy astronoma do swej śmierci
w roku 1966. Opiekowała się także
mężem, który przez wiele lat zmagał
się z g ro ź n ą c h o ro b ą (g ru ź lic a
kręgosłupa).
W latach 30. Lucjan Orkisz w ielo
krotnie odwiedzał stację astronomicz
n ą na Łysinie, a właściwie należałoby
p o w ie d z ie ć: na L u b o m irz e, gdyż
od 1934 roku szczyt został przemiano
wany na cześć księcia Kazimierza Lu
bomirskiego — ofiarodawcy terenów,
na których zbudowano stację. Nazwę
Łysina przypisano wówczas niższemu
szczytowi tego pasma, położonem u
ok. 1 km na północny zachód od sta
cji. W owych czasach kierowali niąnastępcy Mergentalera: Rozalia Szafraniec (1934-35), M aria M akowiecka
(1935-36) i Władysław Tęcza (1936-44). Latem 1936 roku dokonano tu
kolejnego odkrycia komety. Szczęśli
wym „łow cą” okazał się pom ocnik
obserw atora W ładysław Lis, który
swoje odkrycie podzielił z japońskim
obserwatorem Sigeru Kaho i rosyjskim
astronom em polskiego pochodzenia
Stefanem Kozikiem. Pomimo starań
prof. Banachiewicza stacja astrono
miczna na Lubomirze nie przekształciła
się w duże nowoczesne obserwatorium
— zabrakło na to środków. Obiekt taki
pow stał natom iast na Popie Iwanie
w Karpatach Wschodnich, uruchomio
no go dopiero w lipcu 1938 roku.
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Orkisz marzył o pracy w nowym ob
serwatorium, ale stan jego zdrowia wy
kluczał udanie się na tak odległą pla
cówkę. Pop Iwan o wysokości 2020 m
npm. położony był z dala od siedzib
ludzkich, dojazd był także uciążliwy —
najbliższa stacja kolejowa znajdowała
się w odległej o 70 km Worochcie.
Jesienią 1938 roku Orkisz powrócił
do Krakowa, gdzie podjął pracę na
uczyciela fizyki i astronomii w Gim
nazjum Witkowskiego. W okresie oku
pacji nauczał w tajnych kompletach li
ceum H eleny Kaplińskiej. Nasilenie
choroby i operacja uchroniły go przed
aresztowaniem. Po wojnie pracował
w latach 1946-1957 w Państwowym
Instytucie Hydrologiczno-Meteorolo
gicznym w Krakowie. W roku 1968
Lucjan Orkisz ożenił się ponownie.
Nową towarzyszką ostatnich lat życia
astronoma została Maria Czech.
Zawsze utrzymywał bliskie kontak
ty z Obserwatorium Krakowskim i Pol
skim T o w arzy stw em M iło śn ik ó w
A stronomii. Dla Rocznika A strono
m icznego O bserw atorium K rakow 
skiego prowadził obliczenia efemeryd
zakryć gwiazd przez Księżyc od roku
1959 aż do śmierci. Ostatnie oblicze
nia, dokonane przy udziale Zbigniewa
Klimka, ukazały się w Roczniku na
1974 rok.
ucjan Orkisz zm arł 17 sierpnia
1973 roku w Krakowie. Pochowa
ny został na Cmentarzu Rakowickim
obok rodziców i pierwszej żony Jadwi
gi. Na obelisku pod nazwiskiem uczo
nego wykuto skromny napis ASTRO
NOM. W informatorze o Cmentarzu
Rakowickim nie znajdziem y żadnej
wzmianki o mogile Lucjana Orkisza.
Ci, którzy chcieliby złożyć hołd od
krywcy pierwszej polskiej komety, po
winni udać się na 48. kwaterę krakow
skiej nekropolii. Charakterystyczny
obelisk nietrudno odnaleźć na niewiel
kiej kwaterze.
Jacek Kruk

L

W biografii wykorzystano wspomnienia
krewnych astronoma — siostrzenicy,
p. Aleksandry Antoszewskiej oraz bratan
ka, p. Mariana Orkisza. _
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O KOMPUTEROWYCH PROGRAMACH
DYDAKTYCZNYCH Z ASTRONOMII
Programami komputerowymi z astronomii zajmuję się już
od kilkunastu lat. Pierwszy wydruk programu źródłowego
z astronomii opublikowałem w Fizyka w Szkole w 1988 r.
nr 3. Dotyczył on wyznaczania faz Księżyca. Program zo
stał opracowany w języku BASIC na ZX Spectrum. Opu
blikowałem również kilka innych programów m.in.:
Księżyce Jowisza, Fizyka w Szkole, 1988 r, nr 4
Współrzędne Słońca, planet i Księżyca, Fizyka w Szko
le, 1989 nr 5
Zjawiska w Układzie Planetarnym, Fizyka w Szkole,
1990 nr 2/3
Ruch komety Halleya w Układzie Słonecznym , Fizyka
w Szkole, 1991 r, nr 2
Na łamach Informika, od nr 2 z 1989 r. publikowałem
algorytmy wyznaczania współrzędnych Słońca, planet i
Księżyca. W 1989 r., podczas Zjazdu Polskiego Towarzy
stwa Astronomicznego w Bachotku pod Toruniem, na sesji
dydaktycznej, opisałem działanie niektórych moich progra
mów komputerowych z astronomii. Zamieściłem również
artykuł O programach dydaktycznych z astronomii na ła
mach Uranii z 1990 r. nr 7/8, m.in. nawiązujący do oma
wianej sesji dydaktycznej.
Z oferowanych przez moją firmę ASTRO-BIT progra
mów komputerowych i katalogów astronomicznych przed
stawiam kilka moim zdaniem najważniejszych dla naucza
nia fizyki z astronomią oraz dla amatorskiego uprawiania
astronomii.
PROGRAM Y KOMPUTEROWE
1. Program WIDOCZNOŚĆ PLANET — oblicza współ
rzędne równonocne, prostokątne, ekliptyczne planet i Słońca
dla lat 1-3000, dla równonocy i epoki daty, epoki 1950,
epoki 2000, określa warunki widoczności planet i Słońca
na niebie. Dokładność wyznaczenia pozycji planet i Słońca
wynosi ok. 1-3 minuty łuku w otoczeniu 300 lat od daty
obecnej.
2. Program FAZY KSIĘŻYCA — oblicza momenty faz
Księżyca dla lat 1-3000. Dokładność wyznaczenia faz Księ
życa wynosi od jednej minuty w otoczeniu kilkudziesięciu
lat od daty obecnej do kilku minut dla dat innych.
3. Program KSIĘŻYCE JOWISZA — rysuje położenia
Galileuszowych księżyców Jowisza dla lat 1-3000. Poło
żenia księżyców Jowisza są pokazane na ekranie z dokład
nością wystarczającą do obserwacji ich na prawdziwym
niebie przez amatorskie przyrządy.
4. Program ALGORYTMY I — podaje przepisy na obli
czanie współrzędnych równikowych, rektascensji i dekli
nacji Słońca, planet i Księżyca dla lat w otoczeniu kilku
tysięcy od daty obecnej.
5. Program ALGORYTMY II — podaje przepisy na obli
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czanie współrzędnych ekliptycznych, momenty wejścia
w znaki Zodiaku, aspektów planetarnych itp.
6. Program ALGORYTMY III — podaje przepisy na ob
liczanie różnych czasów używanych w astronomii, dnia
juliańskiego, wschodów i zachodów ciał niebieskich.
7. Program PRECESJA — przelicza współrzędne równo
nocne lub elementy orbity z epoki 1950.0 na epokę 2000.0
i odwrotnie.
8. Program EFEMERYDY PLANET — oblicza współ
rzędne planety, planetki lub komety na podstawie zadanych
elementów orbity.
9. Program KONFIGURACJE PLANET — wyznacza
momenty opozycji, elongacji oraz koniunkcji planet.
10. Program KALENDARZ — Oblicza dzień tygodnia,
datę z dnia juliańskiego i na odwrót, datę Wielkanocy.
11. Program EFEMERYDY PLANETOID — oblicza
współrzędne równikowe, momenty kulminacji, elongację
oraz jasności, z podaniem nazwy planetki, dla pierwszych
55 ponumerowanych planetek.
12. Program EMP_97 — oblicza to co program nr 11,
ale dla pierwszych 500 numerowanych planetek.
13. Program EKO_97 — oblicza to co program 11, ale dla
kilkudziesięciu komet okresowych dla lat, w których te ko
mety przechodzą blisko peryhelium, tj. obejmuje lata 19962025.
14. Program MAPA — wyświetla na ekranie monitora do
wolny fragment nieba, dowolnego pola widzenia z gwiazda
mi do około 10 wielkości gwiazdowej. Zawiera katalog PPM.
Rozpakowany program zajmuje około 20 MB na twardym
dysku. Zadaną mapę można także wydrukować na drukarce.
15. Program STATYSTYKA — oblicza histogramy, liczy
statystykę dla wprowadzanych danych, rysuje odpowied
nie wykresy. Przydatny do opracowania danych.
16. Program ORBITA — Oblicza elementy orbity eliptycz
nej obserwowanego ciała niebieskiego — planety, planetki
lub komety, na podstawie trzech obserwacji astronomicznych.
Wyznacza elementy na podstawie metody Hergeta.
17. Programy DOKŁADNE WSPÓŁRZĘDNE SŁOŃCA,
PLANET I KSIĘŻYCA — obliczają współrzędne Słońca,
planet i Księżyca z dokładnością3" w latach-4000 do +8000.
Współrzędne obliczane są na podstawie teorii VSOP 87.
KATALOGI ASTRONOM ICZNE
1. KATALOG JASNYCH GWIAZD — obejmuje ponad
11 000 gwiazd do 7.5 wielkości gwiazdowej. Format da
nych: nr PPM, rektascensja i deklinacja (epoka 2000.0), typ
widmowy, wielkość gwiazdowa.
2. KOMPLETNY KATALOG PPM — jest to aktualnie
najdokładniejszy katalog gwiazd do około 11 wielkości
gwiazdowej. Format danych jak w katalogu nr 1.
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3. ELEM ENTY ORBIT PLANETOID — zbiór danych
zawiera dla pierwszych 3800 numerowanych planetek ich
nazwy oraz elementy orbit na epokę i równonoc 1950.0
i na epokę roku 1997. Aby policzyć współrzędne planetki
należy skorzystać z programów PRECESJA i EFEM E
RYDY PLANET.
4 KATALOG KOMET — zawiera nazwy i elementy or
bit prawie wszystkich dotychczas odkrytych komet na epo
kę ich przejścia przez peryhelium, na epokę i równonoc
1950.0. Aby policzyć współrzędne równonocne komety
należy skorzystać z programów PRECESJA i EFEM E
RYDY PLANET.
5. KATALOG GW IAZD ZM IENNYCH — zawiera efe
merydy kilku tysięcy gwiazd zmiennych: ich rektascensję
i deklinację, ruch własny, ich odległości wzajemne, okresy
zmienności, typy gwiazdowe i inne.
6. KOM PLETNY KATALOG M ESSIERA — obejmuje
105 obiektów mgławicowych. Zawiera zdjęcia obiektów,
ich współrzędne, średnicę kątową, jasność. Przygotowany
jest w formie broszury oraz w wersji dyskietkowej (22 dys
kietki ze zdjęciami w formacie TIFF).
Powyższe katalogi powstały głównie z opracowania profe
sjonalnych katalogów typu public dom ain. Natomiast pro
gramy komputerowe opracowano na podstawie szeregu al
gorytmów astronomicznych publikowanych m.in. w Ura
nii, Postępach A stronom ii, Delcie. Większość ich opraco
wałem ponownie na podstawie najlepszych w chwili obec
nej algorytmów Meeusa, Lieskego, Schmadela, Flanderna,
Dubiago, Sitarskiego, Ziółkowskiego i innych.
Powyższe programy i katalogi są w sprzedaży w wersji
skompilowanej. Każdy program ma swój numer identyfi
kacyjny. Każdy program nagrany jest na osobnej dyskietce
z dołączonym opisem programu obejmującym m.in. źródło
algorytmu, działanie programu, dokładność obliczeń itp.
ASTRO-BIT wykona na zam ówienie dowolny program
komputerowy z astronomii lub poda algorytm astronomicz
ny obliczenia jakiegoś zjawiska.
Mam nadzieję, że niniejsza notatka pomoże nauczycielom
fizyki oraz młodzieży w zorientowaniu się na rynku pro
gramów komputerowych oraz katalogów astronomicznych
pomocnych w pracy i nauce.

Ireneusz Włodarczyk
Autor prowadzi firmę „ASTRO-BIT — programy komputero
we” w Będzinie.

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne
Ireneusz Włodarczyk
ul. Rewolucjonistow 15/13
42-500 Będzin
tel.: (0-32) 761-29-46

e-mail: astrobit@ka.onet.pl

List otwarty
Zebrania Delegatów Polskiego
Towarzystwa Fizycznego
do Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie projektu reformy
programów nauczania
My, fizycy i nauczyciele fizyki zebrani na XXXIV Zjeździe Fizy
ków Polskich, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Fi
zyczne, po analizie dokumentu pt. „Podstawy programowe obo
wiązkowych przedmiotów ogólnokształcących” i po publicznej
dyskusji na Zjeździe, stwierdzamy co następuje: Doceniamy
w pełni konieczność gruntownej reformy nauczania. Podpisu
jemy się w pełni pod sformułowanymi przez MEN celami na
uczania. Jednak wielce niepokojące jest dla nas zredukowanie
pozycji fizyki, modelowej nauki ścisłej, opartej na matematycz
nym opisie zjawisk, do roli jednego z kilku składników jakościo
wego i ogólnikowego wykształcenia ogólnoprzyrodniczego.
Obok tych niebezpiecznych zmian programowych w dokumen
cie założono drastyczną redukcję liczby godzin fizyki, niepro
porcjonalnie dużą w stosunku do innych przedmiotów. W pro
gramie szkoły średniej szczególnie niepokoi zburzenie zesta
wu profilów: matematyczno-fizycznego, biologiczno-chemicz
nego, humanistycznego i językowego na rzecz włączenia fizyki
do działu ogólnoprzyrodniczego. Fizyka jest bowiem modelo
wym dla innych nauk zastosowaniem matematyki do opisu
świata. Opisowo-jakościowa metodologia innych nauk przyrod
niczych jest zupełnie odmienna. Połączenie matematyki z edu
kacją ogólnotechniczną nie jest możliwe bez pośrednictwa fizy
ki, najlepiej ilustrującej zastosowania matematyki. Fizyka leży
bowiem u podstaw techniki i nowych zaawansowanych techno
logii. Niezwykle ważna jest także rola edukacyjna fizyki jako
nauki ścisłej i jednocześnie doświadczalnej w kształtowaniu
umiejętności racjonalnego i logicznego myślenia. Tak więc odłą
czenie fizyki od matematyki i umiejscowienie jej w bloku przy
rodniczym jest merytorycznie błędne i dydaktycznie szkodliwe.
W projekcie MEN wśród konkretnych zadań szkoły znajduje
się wiele propozycji godnych poparcia, np. „Poznanie znacze
nia odkryć w naukach przyrodniczych dla rozwoju cywilizacji”,
„Modelowanie rzeczywistości przyrodniczej z wykorzystaniem
metod i narzędzi informatycznych", „Posługiwanie się modela
mi matematycznymi do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywa
nia problemów fizycznych". Jednak wobec znacznej redukcji
godzin fizyki realizacja tych ambitnych założeń jest nierealna.
Uważamy również, że eliminowanie zajęć z fizyki w obecnym
programie szkolnym jest niebywale szkodliwe dla prawidłowe
go wykształcenia młodego pokolenia. Fizyka powinna być na
uczana przez cztery lata liceum w wymiarze nie mniejszym niż
dwie godziny tygodniowo. Podkreślamy jeszcze raz, że ścisłe
metody rozumowania połączone z badaniami doświadczalny
mi z zakresu fizyki doprowadziły do rewolucji technicznej po
czątku XX wieku i do rewolucji informatycznej końca XX wieku.
W obu przełomowych okresach ludzie z wykształceniem fizyczno-matematycznym odegrali główną rolę. Musimy dążyć
ze wszystkich sił do wyrobienia powszechnego przekonania,
że bez właściwego umiejscowienia fizyki w programach eduka
cji narodowej i w programach badań naukowych nasz kraj nie
będzie odpowiedniej rangi partnerem w światowej społeczno
ści XXI wieku. Bardzo prosimy Pana Ministra o jak najszybsze
podjęcie kroków pozwalających na uniknięcie powyższych błę
dów, nie rezygnując z pozytywnych aspektów reformy naucza
nia. Nasze środowisko zgłasza gotowość do współpracy z MEN
w tej sprawie.
Fizycy zgromadzeni na XXXIV Zjeździe Fizyków Polskich
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Sekcja Nauczycielska Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Katowice, 18 września 1997 r.
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Astronomia na ulicy
Marcelo i Pedro uciekli z domu ponieważ byli maltretowa
ni przez ojca-pijaka. Mieli wtedy 7 i 5 lat. Marcelo skon
struował budę z kartonu na dachu niezamieszkałego domu.
Chłopcy przeżyli, myjąc samochody i pilnując ich w nocy,
w pobliżu restauracji, co w Meksyku jest częstym zajęciem
dzieci bez stałego miejsca zamieszkania.
Pewnej nocy jakiś klient pozwolił dzieciom słuchać swe
go samochodowego radia w czasie, gdy sam jadł kolację.
Na dworze było zimno i Pedro zasnął w aucie. Wtedy klient
zdecydował się przyjść im z pomocą. Znalazł dla nich przy
tułek i dzieci chodzą teraz do normalnej szkoły. Pedro uczy
się dobrze mimo kłopotów ze wzrokiem. Według lekarzy,
osłabienie wzroku zostało wywołane niedożywieniem matki
w okresie ciąży.
Spotkałam Pedra i M anuela w sierocińcu dla chłopców.
Przyszłam tam z odczytem astronomicznym. Kierownik
radził mi, by mówić krótko i spodziewać się hałasu i nie
przyjemnych uwag. Ściany sali pokryte były gryzmołami,
szyby w oknach powybijane. K ierow nik oczekiwał, że
na mojej pogadance pojawi się najwyżej 15 chłopców,
a przyszło ich 35. Po upływie pół godziny, gdy wyczerpa
łam zaplanowany temat, powiedziałam, że zakończyłam i
wychodzę. Wtedy podniósł się ogromny krzyk, abym jesz
cze pozostała.
A stronom ow ie z trotuaru

W Meksyku, jak i w innych krajach, astronomowie i osoby
odpowiedzialne za instytucje naukowe m ają zwyczaj orga
nizować od czasu do czasu spotkania w publicznych par
kach: są to obserwacje nieba przez teleskopy, czasem kon
ferencje, zajęcia praktyczne. Konstruuje się wtedy trójwy
miarowe modele gwiazdozbiorów, zegary słoneczne, mo
dele komet czy nawet rakiety przy pomocy butelek z wodą
gazowaną. Niekiedy można też pokazywać plakaty, prze
prowadzać zajęcia popołudniowe, pokazywać przezrocza,
organizować wieczorem dłuższe pokazy nieba. W wielu wy
padkach dzieci ulicy brały udział w takich zajęciach.
Położenie dzieci ulicy jest jednym z najbardziej zasmu
cających zjawisk krajów Trzeciego Świata. Według mię
dzynarodowej organizacji pozarządowej Childhope, na ca
łym świecie istnieje sto milionów dzieci, które żyją na uli
cy. W samym mieście Meksyk ocenia się, że 15 tysięcy dzie
ci opuściło swoje domy, głównie z powodu złego traktowa
nia przez rodziców. W Stanach Zjednoczonych AP ocenia
się, że wśród osób bez stałego miejsca pobytu jedna na cztery
to dziecko, a młodzież w wieku poniżej 18 lat jest szybko

zwiększającą się grupą w populacji amerykańskiej.
Sytuacja tych dzieci w Meksyku jest bardzo różna. Nie
które są poddawane narkotykom czy prostytuowane już
od wieku 6 lat. Mała część z nich radzi sobie dobrze na ulicy,
jeśli wywalczy ważne miejsce w grupie: dostawcy lub opie
kuna najmłodszych. Na ulicach dzieci żyją z małych zarob
ków, sprzedają, czyszczą buty, myją samochody...
Ich świat wydaje się być bardzo odległy od piękna astro
nomii. Jednakże w czasie moich spotkań i zajęć astrono
micznych zauważyłam, że okazują one większy entuzjazm,
niż dzieci ze środowisk bardziej uprzywilejowanych. Two
rzą np. jakiś model, a potem opiekują się nim bardzo tro
skliwie. Niektóre potrafią obserwować niebo, opisują fazy
Księżyca. Stawiają pytania i dają komentarze wynikające
z ich własnych wyobrażeń o Wszechświecie. Posiadająbardzo ubogie słownictwo, ograniczone wiadomości astrono
miczne, bo większość nie otrzymała żadnego wykształce
nia, ale m ają ogromną ciekawość świata.
Po organizowaniu w ciągu szeregu lat spotkań z dziećmi
ulicy w parkach, postanowiłam w roku ubiegłym zbliżyć
się bardziej, pójść do nich. W Meksyku jest wiele przytuł
ków dla dzieci ulicy zawiadywanych przez różne stowa
rzyszenia. Pracownicy socjalni wiedzą, że te ośrodki mu
szą być otwarte i tolerancyjne, aby dzieci nie miały wraże
nia, że tracą wolność i szacunek, jakim cieszą się w swym
otoczeniu. Jednakże ośrodki te m uszą mieć pewien regula
min.
Odwiedziłam taki ośrodek dla dziewcząt w wieku od 4
do 17 lat. Posiadał on piekarnię, gdzie mogły zdobywać
zawód, jeśli sobie tego życzyły. W piekarni pracowało 90
dziew cząt w 3 grupach i w ypiekało chleb dla ośrodka
i sąsiedztwa. Dzieci chodziły także na lekcje do sąsiedniej
szkoły. Organizacja sypialni była oparta na modelu ulicz
nych band, gdzie starsi i silniejsi stają się przywódcami.
A kcja i reakcja

Gdy przybyłam do wybranej dzielnicy, zainstalowałam się
w bibliotece publicznej z czterdziestką dzieci w różnym wie
ku. Moim celem było pokazanie, jak astronomowie starają
się wytłumaczyć budowę Wszechświata, biorąc jako punkt
wyjścia to, czego dowiedzieli się o Ziemi. Dla każdej uczest
niczki przygotowałam następujący zestaw pomocy dydak
tycznych:
— dwa balony do nadmuchania: pierwszy — do wy
puszczenia w przestrzeń, jak racę, drugi — do ewentualne
go powtórzenia eksperymentu,

Jesteśmy wszyscy w rynsztoku,
..
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astronomia w szkole
— pół arkusza papieru,
— dwa kolorowe ołówki: jasny— do przedstawienia świa
tła słonecznego, ciemniejszy — do narysowania cienia,
— koło wycięte z przezroczystej, sztywnej folii,
-—-jeden zatrzask,
— jedna igła do szycia i 6 nitek o długości 10 cm,
— dwanaście gwiazd z papieru,
— dwa cukierki (dla przypomnienia uczestniczkom, że
uczenie się może być przyjemnym doświadczeniem).
Wybrałam na początek kolor różowy, aby pokazać dziew
czętom, że nauka może być przedstawiona w kolorze typo
wo kobiecym. M ateriał przygotowany dla każdej uczest
niczki był porządnie poukładany w koszyczku, aby okazać
szacunek, jaki dla nich miałam.
Od dawna ju ż odbywałam spotkania z dziećmi ze szkół
podstawowych, ale zastanawiałam się, jak będą reagowa
ły moje obecne słuchaczki. Pierwszej wskazówki dostar
czyła mi ich reakcja na widok moich przygotowań do usta
w iania rzutnika do przezroczy, gdy zwracały baczną uwa
gę na wszystkie moje gesty. Podczas gdy pokazywałam
na ekranie kolejne przezrocza, zapytały mnie, jak to było
możliwe, że ten sam obrazek był um ieszczony na prze
zroczu i jako ilustracja w mojej książce, którą podarow a
łam przytułkowi.
Początkowo dziewczynki były nieśmiałe; niektóre nawet
cofały się, gdy zbliżyłam się, aby je uściskać, co jest częstym
zwyczajem przyjętym w Ameryce Łacińskiej dla okazania
życzliwości. Ale po upływie pół godziny nabrały zaufania,
słuchały i odpowiadały z satysfakcją na moje pytania.
Mój wykład dotyczył dnia i nocy, obserwacji nieba, faz
Księżyca, gwiazd i obserwacji astronomicznych. Używa
łam przezroczy, rzutnika pisma, map nieba, zatem całego
materiału dydaktycznego zwykle używanego do wykładu
astronomii. Zaprosiłam dziewczynki, aby brały aktywny
udział w zajęciach: nadawały nazwy gwiazdom (zazwyczaj
swoje własne imiona), rysowały gwiazdozbiory (przeważ
nie w formie zwierząt).
Używając materiału przygotowanego w koszyczku na
rysowały na swojej kartce papieru promienie Słońca i cień
rzucany przez koło, a potem połączyły arkusz papieru i fo
lii przy pomocy zatrzasku. Zobaczyły wtedy, że w Ukła
dzie Słonecznym obiekt rotujący wokół osi ma zawsze część
oświetloną i część um ieszczoną w cieniu. Z reszty materia
łu zbudow ały modele trójw ym iarow e gwiazdozbiorów,
przywiązując gwiazdy na nitkach do kartki papieru.
Całe te zajęcia warsztatowe trwały półtorej godziny. Sta
rałam się sugerować najprostsze czynności tak, aby dzieci
dobrze je przeprowadziły i zrozumiały, jakie abstrakcyjne
pojęcia ilustrują, a to może być jedną z największych rado
ści. Niektóre ze starszych dziewcząt najwyraźniej nigdy nie
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chodziły do szkoły: nie umiały pokolorować narysowane
go kwadratu czy napisać swego imienia. Ale ukończyły swo
je zadania i stały dumnie w szeregu, podczas gdy pokazy
wałam ich prace całej grupie.
Zanim opuściłam ośrodek, dziewczynki pomogły mi
wszystko uporządkować, potem każda chciała coś zanieść
do mojego samochodu. Niektóre już tak się ośmieliły, że
uściskały mnie na pożegnanie. Wiele dziewcząt pytało, kiedy
znowu przyjdę? A jedna z nich powiedziała mi, że chciała
by spędzić resztę życia, robiąc takie doświadczenia jak te,
które właśnie zostały przeprowadzone.
W poszukiw aniu utraconego dzieciństw a

Nauczyciel organizujący moje spotkanie powiedział mi, że
mój sposób prowadzenia zajęć bardzo go zdziwił. Prosił
o ponowne przyjście. Początkowo bowiem obawiał się, że
przygotuję nudną prelekcję, nie przystosowaną do pozio
mu dzieci. Powiedział mi, że nigdy jeszcze nie mieli w przy
tułku takiego doświadczenia.
W tym roku odwiedziłam inny ośrodek, w którym byli
Marcelo i Pedro. Przebywało tam około 200 dzieci pozba
wionych rodziny, głównie chłopców, kilka dziewcząt, mię
dzy 5 a 18 rokiem życia. Młodzi przychodzili do ośrodka
wtedy, gdy byli wygłodniali. Musieli się wówczas dobrze
umyć, obciąć włosy, włożyć czyste ubrania i uczęszczać
do szkoły, ale nie byli zobowiązani do spania w przytułku.
Ponieważ dzieci opuszczają zwykle ośrodek po upływie
kilku tygodni, szkoła działa na zasadzie nauczania jednego
przedmiotu. Uczniowie są poddawani wielokrotnym spraw
dzianom, a kiedy przeszli już egzamin z pewnego przed
miotu, otrzymują rodzaj dyplomu. Zdarzają się także w tych
klasach dzieci mieszkające w normalnych rodzinach, nie
nadążające za normalnym tokiem nauczania w zwyczajnej
szkole.
Większość uczniów żyje w rynsztoku, zwanym „La Alcantarilla de la M uerte”, tj. rynsztok śmierci. Jest to opusz
czony kolektor ścieków, znajdujący się w pobliżu jednej
z tras wylotowych z Meksyku. Warunki życia są tam nie do
opisania. Widziałam w ośrodku dzieci poważnie poranio
ne. Spotkałam również matkę, poszukującą zaginionego
dziecka; myślała, że może znajdzie go w tym przytułku.
Kierownictwo ośrodka uprzedziło mnie, że chłopcy drę
czyli poprzednich wykładowców przychodzących do nich,
zadając im mnóstwo pytań na temat seksu i narkotyków.
Wobec tego postanowiłam nie przykładać większej wagi
do prelekcji z przezroczami, za to wprowadzić więcej zajęć
praktycznych. Kierownik prosił mnie, aby mówić o życiu
poza Ziem ią i wybrać zajęcia praktyczne na poziomie klasy
pośredniej, chociaż średni wiek dzieci wynosił 17 lat. Przy
gotowałam materiały do zajęć dla 20 osób, oboje z kierowni-

- P O S T ęp y A STRON O M II

41

astronomia w szkole
kiem nie oczekiwaliśmy bowiem, że zjawi się aż 35 dzieci.
Omówiłam krótko warunki życia na Ziemi i sposób,
w jaki różne gatunki przystosowują się do otoczenia, wspo
minając, że być może istnieje życie gdzie indziej. Potem
rozdałam słuchaczom następujące materiały dydaktyczne:
— wielką rękawicę o nieregularnym kształcie, którą uszy
łam z grubej wełny,
— kolorowe ołówki,
— wstążki, papier, taśmę samoprzylepną, plastikowe
oczy różnych rozmiarów,
— różnokolorowy papier,
— smoczki.
Poleciłam dzieciom, aby z powyższych składników wy
konały postacie istot pozaziem skich. M ogły pracow ać
w grupach. Każda istota musiała być przystosowana do życia
w określonym środowisku, a więc w ciemnej pieczarze,
na pustyni, w głębi morza, w przestrzeni „powietrznej”.
Przechadzałam się między dziećmi, dodawałam im od
wagi. Było jasne, że nigdy nie robiły takich doświadczeń
i były tym zachwycone. Dzieci ze środowiska bardziej
uprzyw ilejow anego z p ew n o ścią uznałyby te zajęcia
za nudne i codzienne. Tymczasem wyprodukowane mario
netki miały nogi z ołówków lub kolorowe włosy, wiele oczu,
lub też specjalne kapelusze i ubrania. Pokazałam całej gru
pie pierwsze prace.
Gdy większość dzieci ukończyła pracę, zapytałam je,
w jaki sposób nawiązałyby rozmowę z istotami, które wy
konały. Szybko zabrały się do problemu komunikacji usta
lając, że najlepiej byłoby wziąć m arionetkę w ramiona
lub podśpiewywać jej piosenki. Jedna z istot pozaziemskich
była pokryta łuską i miała wielkie czułki zakończone ocza
mi bądź nosem lub językami, co grupa uznała za dobrą ada
ptację do środowiska.

— Istoty pozaziemskie są być może bardzo różne od nas?
— Bardzo prosimy, proszę przyjść znowu!
Wracając z takiego spotkania, nie mogłam się powstrzy
mać od podziwiania odwagi tych dzieci. Opuściły przecież
rodziny, aby szukać lepszych warunków życia, jakiekolwiek
by się ono nam wydawało. Nauczyły się przeżywania tylko
dzięki sobie samym. Były niedawno w Meksyku poważne
dyskusje nad sfinansowaniem pomocy dla dzieci ulicy. Nie
którzy zapytują, czy jest jeszcze możliwe, by coś dla nich
zrobić, czy nie lepiej przeznaczyć pieniądze na cele pre
wencji, pomocy rodzinom, aby zapobiegać wysyłaniu dzieci
na ulicę. Praca z tymi dziećmi daje zapewne tyle samo za
dowolenia prowadzącym, jak i uczestnikom. Wychodzę
z takich zajęć z wyraźnym uczuciem, że coś im podarowa
łam, mimo że jest to nieskończenie mało, aby polepszyć
egzystencję tych dzieci. Myślę, że astronomia jest tak atrak
cyjna, iż można wiedzę z tej dziedziny przekazywać wszyst
kim, pod warunkiem, że będzie się to robić w bardzo spe
cyficzny sposób.
Astronomia wzbudza zainteresowanie nawet u tych, któ
rzy żyją w bardzo trudnych warunkach. Nie pomoże im
w lepszym umyciu okna ani w uniknięciu ciąży, ani w zwy
ciężaniu w bójkach. Może jednak pomagać w zrozumieniu
własnej ludzkiej godności, a tego dzieci te tak bardzo po
trzebują. Nie m ają przecież możliwości wydostania się
ze swego środowiska ani powrotu do miejsc, które opuściły.
Gdy pierwszy raz zwracałam się do kierowników przy
tułków, m nóstwo czasu zabierało mi przekonanie ich,
że warto mnie zaprosić. Nie wiedzieli, co myśleć o takim
spotkaniu. Byli zdziwieni dowiadując się, że przychodzę
po prostu dla przyjemności pracy z dziećmi. Jednak póź
niej zaczęłam już dostawać mnóstwo zaproszeń.
Julieta Fierro
tłumaczyła Cecylia Iwaniszewska

N ikt nic nie rozum ie

Chciałam na tych zajęciach zakończyć spotkanie, ale pro
szono mnie, bym została. Omówiłam wtedy poszukiwanie
życia pozaziemskiego, meteoryty marsjańskie, badania sa
telity Europa przez sondę Galileo, a także niedawne odkry
cia planet poza Układem Słonecznym. Na szczęście mia
łam ze sobą dużo przezroczy na ten temat.
A oto kilka komentarzy chłopców:
— A zatem, jest Pani naprawdę astronomem? (odnio
słam wrażenie, że często bywali oszukiwani).
— Gdzie się to wszystko zatrzymuje? (chcieli zapytać
o rozmiary Wszechświata, nie znając abstrakcyjnego poję
cia przestrzeni).
— Z pewnością istoty pozaziemskie nie odpowiedziały
na wezwania z Ziemi, nikt przecież nie rozumie czego chcą
dorośli.
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Pani dr Julieta Fierro jest astronomem pracującym w Instytucie
A stronom ii A utonom icznego Uniwersytetu Narodowego
(UNAM) w Meksyku. Zajmuje się tam szczególnie popularyza
cją astronomii. Za tę działalność otrzymała w 1995 r. nagrodę
UNESCO. Od sierpnia 1997r. jest prezydentem Komisji Naucza
nia Astronomii Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Artykuł
powyższy ukazał się w numerze maj-czerwiec 1997 czasopisma
„Merkury”, wydawanego przez Towarzystwo Astronomiczne
(ASP) w Kalifornii, USA, a także w tłumaczeniu na francuski w
kwartalniku „Les Cahiers Clairaut” No.79, 1997, czasopiśmie
nauczycieli i astronomów we Francji.
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Rok 1998
W 1998 roku w ystąpią dwa zaćmienia Słońca: całkowite
26 lutego i obrączkowe 22 sierpnia, obydwa niewidoczne
w Polsce.
W tym roku tarcza K siężyca czterokrotnie zakryje
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka: Aldebarana. Dnia 26 marca dojdzie do zakrycia przez Księżyc pla
nety Jowisz, widocznego w Polsce.
W 1998 roku do Słońca zbliży się 15 znanych komet
krótkookresowych, lecz wszystkie będą widoczne jedynie
przez teleskopy.

Księżyc
B ezksiężycow e noce będziem y m ieli na początku
i pod koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest
w tym miesiącu następująca: pierwsza kwadra 5d14h18m,
p e łn ia 12d 17h24m, o sta tn ia k w adra 2 0 d19h4 0 m, nów
28d06h01m. W perygeum Księżyc znajdzie się 3 stycznia
o 8h31m, w apogeum 18 stycznia o 20h40m oraz ponownie
w perygeum 30 stycznia o 14h10m.
Planety i planetoidy
Przez cały styczeń nad ranem, nisko nad wschodnim ho
ryzontem możemy próbować odnaleźć Merkurego około ze
rowej wielkości, oddalającego się od swojej maksymalnej
elongacji od Słońca — 6 stycznia osiąga ona wartość 23°.

Styczeń
n

1 i

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się 4 stycznia o godzinie 21h17m najbliżej Słońca,
a zatem Słońce będzie wtedy w perygeum w odległości oko
ło 147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W Warszawie
1 stycznia Słońce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h34m,
a 31 stycznia wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h2 1m. W stycz
niu Słońce wstępuje w znak Wodnika.
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Rys. 1. Planeta Merkury nad wschodnim horyzontem
(w Warszawie) na początku świtu cywilnego w styczniu 1998
(około godziny przed wschodem Słońca).

Na początku miesiąca możemy próbować odnaleźć Wenus
wieczorem bardzo nisko, nad zachodnim horyzontem. Pla
neta zbliża się do koniunkcji ze Słońcem (w dniu 16 stycz
nia), stając się niewidoczną. Jednocześnie Wenus osiąga
maksymalną średnicę kątową na niebie (63'), znajdując się
między Ziem ią a Słońcem. Mars zbliża się do koniunkcji

125.13
98.80
W e n u s g o d zin ę po z a c h o d z ie S ło ń c a

19.79

25

-9 .1 3

-5 .4 7

27

-1 0 .0 0

-5 .6 4

300.80

29

-1 0 .8 5

-5 .7 9

274.46

31

-11 .6 9

-5 .9 5

248.13

10 i

1
P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony
od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szero ko ść i długość środka
tarczy;
22d12h05m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°
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Rys. 2. Planeta Wenus nad zachodnim horyzontem (w War
szawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w styczniu 1998
(około godziny po zachodzie Słońca).
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ze Słońcem i jest także niewidoczny. Wieczorem można
spróbować znaleźć Jowisza i Saturna po zachodzie Słońca,
nisko nad zachodnim horyzontem. Pozostałe planety znaj
dują się na niebie blisko Słońca i są niewidoczne.
W styczniu możemy obserwować w pobliżu opozycji
kilka planetoid:
(9) M etis,(jasność 9.6m). ł I:3 h01.6m, 17°16'; 111:3h04.3m,
17°57'; 21 I: 3h10.4m , 18°47', 31 1: 3h19.3m, 19°43\
(23) T h alia, (jasność 9.7ra). 1 I: 4h42.1m, 27°52'; 11 1:
4h35.8m, 28°25'; 21 I: 4h33.5m , 28°54', 31 I: 4h35.3m,
29°22'.
(27) E uterp e, (jasność 9.0m). 1 I: 5h35.9m, 23°12'; 11 I:
5h28.2m, 23°19'; 21 I: 5h24.0m , 23°27', 31 I: 5h23.9m,
23°37'.
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Rys. 5. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza
w styczniu 1998 (I - lo, II - Europa, III - Ganimedes,
IV - Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przeby
wanie satelity w cieniu planety.

dozbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. Warunki obserwacji w tym roku są dobre w związku
z Księżycem w pierwszej kwadrze.

Rys. 3. Trasy planetoid (23) Thalia oraz (9) Metis na tle
gwiazd gwiazdozbiorów Byka i Barana w styczniu 1998 (za
znaczone gwiazdy do 10m).
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Rys. 4. Trasa planetoidy (27) Euterpe na tle gwiazd gwiaz
dozbioru Byka w styczniu 1998 (zaznaczone gwiazdy do 10m).

M eteory
W dniach od 1 do 5 stycznia prom ieniują Kwadrantydy.
M aksim um aktyw ności spodziew ane je s t 4 stycznia.
Radiant m eteorów leży w gw iazdozbiorze Smoka i ma
współrzędne rekt. 15h28m, deki. +50°. Nazwa roju pocho
dzi od nie istniejącego ju ż na dzisiejszych mapach gwiaz-
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l d03h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
l d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
3d17h36mPoczątek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) przez tarczę planety.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.
4d21h17m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl. 147 min km od Słońca.
5d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.2°.
6d14h M erkury w maksymalnej elongacji zachodniej
od Słońca (23°).
7d15h20m Początek zakrycia I księżyca Jow isza (Io)
przez tarczę planety.
8d15h46m Cień I księżyca Jowisza (lo) opuszcza tarczę
planety. 8d16h20m Koniec zakrycia IV księżyca Jowisza
(Callisto) przez tarczę planety. 9d17h Złączenie Wenus
z Neptunem w odl. 4°.
1 1 a 1 6 h4 4 mPoczątek zakrycia II księżyca Jowisza (Euro
py) przez tarczę planety. 12d Księżyc Saturna Tytan w mak
symalnej elongacji wschodniej.
13d15h16m Cień II księżyca Jowisza (Europy) opuszcza
tarczę planety. 14d15h15m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) pojawia się na tarczy planety. 14d16h06mIII księżyc
Jowisza (Ganimedes) schodzi z tarczy planety. 15d15h23m
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Cień I księżyca Jowisza (lo) pojawia się na tarczy plane
ty. 15d17h01mI księżyc Jowisza (Io) schodzi z tarczy plane
ty 16d 11h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
19d23h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji za
chodniej.
20d06h44m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wówczas 300°.
20d16h43mII księżyc Jowisza (Europa) schodzi z tarczy
planety.21d01h Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 0.2°.
22d16h45m Początek przejścia I księżyca Jowisza (Io)
na tle tarczy planety.23d16h45mKoniec zaćmienia I księży
ca (Io) przez cień Jow isza.26d17h Złączenie M erkurego
z Wenus w odl. 8°.
27d 00h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
27d 01h Złączenie M erkurego z Księżycem w odl. 5°.
28d 17h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.28d
Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschod
niej.
28d20h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
2 9 d15h35m K oniec zaćm ienia II księżyca (E uropy)
przez cień Jowisza.30d 01h Złączenie Marsa z Księżycem
w odl. 2°.
30d 15h57m Początek zakrycia I księżyca Jowisza (Io)
przez tarczę planety.3 l d15h35m I księżyc Jowisza (Io) scho
dzi z tarczy planety.3 l dl 5h59m Cień I księżyca Jowisza (Io)
opuszcza tarczę planety.

Luty
Słońce
Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędruje po części
ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego,
ale jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do
-8 °, w związku z czym dnia przybywa prawie o dwie go

dziny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o , 6h17m,
zachodzi o 15h23m, a 28 lutego wschodzi o 5h25m, zacho
dzi o 16h13m. W lutym Słońce w stępuje w znak Ryb.
26 lutego wystąpi całkowite zaćmienie Słońca, widoczne
z zachodniej półkuli Ziemi.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)
Data
1998
II

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
III 1

P

n
-12.10
-12.91
-13.70
-14.47
-15.22
-15.95
-16.65
-17.34
-18.00
-18.64
-19.26
-19.85
-20.42
-20.97
-21.49

Bo

Lo

[°]

[°]

-6.02
-6.16
-6.29
-6.41
-6.53
-6.64
-6.74
-6.83
-6.91
-6.98
-7.05
-7.10
-7.15
-7.19
-7.22

234.97
208.63
182.30
155.97
129.63
103.30
76.96
50.63
24.29
357.95
331.62
305.28
278.94
252.60
226.25

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy;
18d20h17m — heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec lutego,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pierwsza kwadra 3d22h53m, pełnia l l d10h23m, ostat
nia kwadra I9d15h27m, nów 26d17h26m. W apogeum Księ
życ znajdzie się 15d14h45m, a w perygeum 27d19h54m.
Planety i planetoidy
Merkury w lutym przebywa blisko Słońca i jest niewi
doczny Nad ranem, przed wschodem Słońca, coraz wyżej
wznosi się Wenus, oddalająca się od koniunkcji ze Słoń
cem. Pod koniec miesiąca elongacja Wenus wyniesie 43°.
Planeta w drugiej połowie miesiąca osiąga swoją maksymalnąjasność: -4 .7 m! Mars zbliża się do koniunkcji ze Słoń
cem i ginie w blasku zorzy wieczornej. Jowisz znajduje się
w koniunkcji ze Słońcem i jest niewidoczny. Saturna mo
żemy obserwować w gwiazdozbiorze Ryb wieczorem jako
gwiazdę 0.7m. Uran, Neptun i Pluton przebywają na niebie
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
W lutym możemy obserwować w pobliżu opozycji planetoidę (3) Juno, (jasność 9.6m). 10 II: 12h22.7m, -2 °0 0 ';
20 II: 12h18.7m, -0 °5 1 '; 2 III: 12h12.7m , 0°33'.
1/1998
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26d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
27d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
27d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0.7°.

- i -----------1----------------------- 1----------- ------------ 1----------------------- 1----------- -—

W enus godzinę przed w schodem Słońca

Marzec
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Rys. 7. Planeta Wenus nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego od stycznia do kwiet
nia 1998 (około godziny przed wschodem Słońca).

Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znajdzie się w tym roku
20 marca o 19h56m. Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana”
(zaczyna się od niego zodiakalny znak Barana) i spełnia
dość ważną rolę w astronomii: od niego mierzy się na nie
bie współrzędne kątowe: rektascensję i długość ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się w punkcie Barana,
uważamy za początek wiosny astronomicznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo o dwie godziny:
w Warszawie 1 marca Słońce wschodzi o 5h23m, zachodzi
o 16h15m, a 31 marca wschodzi o 4h14m, zachodzi o 17h08m.
W marcu Słońce wstępuje w znak Barana.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Rys. 8. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Panny od stycznia do marca 1998 (zaznaczone
gwiazdy do 10m).

l d21h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0.6°.
2dl l h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 2°.
8d5h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 1°.
18d20h54m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
22d09h Merkury w górnej koniunkcji ze Słońcem.
22d14h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 1°.
23d09h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
23d17h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
24d06h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
24d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 3°.
26d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne z zachodniej
półkuli Ziemi. Pas fazy całkowitej przejdzie przez Wyspy
Galapagos, Przesmyk Panamski i rejon jeziora Maracaibo
w Ameryce Południowej. Centralna faza zaćmienia w śred
nie południe nastąpi o 17h24ra w punkcie o współrzędnych
cp=3°53', X=18°58\
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Data
1998

P
n

Bo
[°]

L0
[°]

III 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
III 31

-21.49
-21.98
-22.45
-22.89
-23.31
-23.70
-24.07
-24.40
-24.71
-25.00
-25.25
-25.48
-25.68
-25.86
-26.00
-26.12

-7.22
-7.24
-7.25
-7.25
-7.24
-7.23
-7.20
-7.17
-7.13
-7.08
-7.02
-6.95
-6.88
-6.79
-6.70
-6.60

226.25
199.91
173.56
147.21
120.86
94.50
68.15
41.79
15.42
349.06
322.69
296.32
269.95
243.58
217.20
190.82

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od pół
nocnego wierzchołka tarczy;
B0, L0- heliograficzna szerokość i długość środka tar
czy;
18d04h05m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec marca,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: pierwsza kwadra 5d08h4 1m, pełnia 13d04h34m, ostat
nia kwadra 21 d07h38m, nów 28d03h14m. W apogeum Księ
życ znajdzie się 15d00h39m, a w perygeum 28d07h05m.
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P lanety i planetoidy
W połow ie m iesiąca, w ieczorem , bardzo nisko nad za
chodnim horyzontem m ożem y próbow ać odnaleźć M erku
rego ja k o gw iazdę - l m. W enus w połow ie m iesiąca osiąga
m aksym alną elongację od S łońca ró w n ą 46° i m ożna j ą
obserw ow ać nad ranem nad w schodnim horyzontem jak o
ja sn ą gw iazdę o jasności -4 .5 m. M ars zbliża się do koniunkcji
ze Słońcem i je st niew idoczny. Pod koniec m iesiąca, nad
ranem , bardzo nisko nad w schodnim horyzontem będzie
m ożna próbow ać zaobserw ow ać Jow isza jako gw iazdę - 2 m.
Saturn zbliża się do koniunkcji ze Słońcem i je st niew i
doczny. U ran i N eptun w schodzą niedługo przed w sch o 
dem Słońca i są w zasadzie niew idoczne. Pluton w idoczny
je st całą noc w gw iazdozbiorze W ężow nika, jednak że jeg o
jasn o ść w ynosi je d y n ie 13.7m i do jeg o zaobserw ow ania
niezbędny je st teleskop o średnicy zw ierciadła przynajm niej
15 cm.
W m arcu m ożem y obserw ow ać w opozycji planetoidę
(3) Ju no, (jasność 9.2m). 2 III: 12h12.7m, 2 °3 3 '; 12 III:
12h05.3m, 2 °0 7 '; 22 III: 1 l h57.3m , 3°41'.

2 6d14h Z łączenie M erkurego z Saturnem w odl. 5°.
2 7 d19h W enus w m ak sy m aln ej elo n g acji zach o d n iej
od Słońca (4 6 °3 0 ').
2 8d19h Z łączenie M arsa z K siężycem w odl. 3°.
2 8d21h Z łączenie M erkurego z K siężycem w odl. 7°.
30d05h Z łączenie M erkurego z M arsem w odl. 4°.
UW AGA: M om enty w szystkich zjaw isk podane są w cza
sie uniw ersalnym UT (Greenwich).
A by otrzym ać datę w obow iązującym w styczniu, lutym
i m arcu w Polsce „czasie zim ow ym ”, należy dodać 1 go
dzinę.

Opracował T. Sciężor

KRZYŻÓWKA
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, usze
regowane od 1 do 23 utworzą rozwiązanie.
Prosimy o nadsyłanie rozwiązań (tylko hasło); najbardziej wy
trwałych nagrodzimy pod koniec roku. (Jan Magoł)

4■ I M na ■
■ a ■
■ ■ *m m
a a a
■ ■ m ■
a ■ ii
s ■ m a
■ » m a
E
■ H
■ a u ■ m m a
a ■ ■
■
m a
m a
■
1

3

2

5

8

2

l d0 9 h Z łączenie S aturna z K siężycem w odl. l°.
7d10h Z łączenie W enus z N eptunem w odl. 4°.
11d15h Z łączenie M erkurego z M arsem w odl. 1°.
13d Pluton nieruchom y w rektascensji.
19d07h Z łączenie W enus z U ranem w odl. 3°.
20d04h M erkury w m aksym alnej elongacji w schodniej
od Słońca (18°32').
20dl 9h56m Słońce w stępuje w znak Barana, je g o długość
ekliptyczna w ynosi w tedy 0°; m am y początek w iosny astro
nom icznej i zrów nanie dnia z nocą.
2 3 di 7 h Z łączenie N eptuna z K siężycem w odl. 3°.
24d 11h Z łączenie U rana z K siężycem w odl. 3°.
24d19h Z łączenie W enus z K siężycem w odl. 0.1°.
26dl l h(34m - 4 7 m: w zależności od położenia obserw a
tora w Polsce) Z akrycie Jow isza przez K siężyc (w idoczne
w całej Polsce).

Merkury godzinę po zachodzie Słońca
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Rys. 9. Planeta Merkury nad zachodnim horyzontem
(w Warszawie) pod koniec zmierzchu cywilnego w marcu
1998 (około godziny po zachodzie Słońca).
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poziomo:
I) może być pancerna
8) opiekun pracy magister
skiej
9) przeobrażenie się; wymia
na
10) bogato zdobiony grobo
wiec w kształcie trumny
I I ) ma go kometa lub dziew
czyna
12) egzekwuje należności od
dłużnika
13) medal, order
17) można się ulotnić jak ona
21) epidemia obejmująca cza
sami nawet cały świat
22) miejscowość w woj. nowo
sądeckim, znana z przetwór
stwa owoców i warzyw
23) stolica Hawajów
24) może być zbrojne
25) s ie ć r yb a c k a nap i ęt a
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na obręczach
26) ekskomunika, klątwa ko
ścielna
pionowo:
1) szczęścia, to roślina
2) wojska z koszar
3) spotykana na ulicy
4) chustka noszona na szyi
5) dzikich zwierząt, to treser
6) zrobi zdjęcie do legitymacji
7) służy wsparciem
14) w dawnym wojsku: żołnie
rze lekkiej jazdy
15) kontroluje kogoś lub coś
16) ma procesor
17) męka, cierpienie
18) miasto w Kenii, nad Oce
anem Indyjskim
19) podpora moralna, finanso
wa
20) do wypełnienia.
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poradnik obserwatora

Klisze i obiektywy
Z roku na rok coraz więcej miłośników astronom ii obserwuje
W szechśw iat w ykorzystując w tym celu klisze fotograficzne.
Tendencja ta jest doskonale widoczna w ilości i jakości zdjęć pre
zentowanych na łamach „Postępów Astronomii”, „Uranii” oraz
„Vademecum Miłośnika Astronomii”. Dzieje się tak z dwóch za
sadniczych powodów:
1) zastosowanie kliszy fotograficznej daje następujące korzyści
nad obserwacjami wizualnymi:
— zdjęcie fotograficzne jest trwałym dokumentem, które może być
wielokrotnie analizowane przez wiele osób
— na zdjęciu mamy jednoczesny obraz dość znacznego obszaru
nieba (w zależności od ogniskowej obiektywu), podczas gdy go
łym okiem w danej chwili możemy obserwować tylko jeden obiekt
— przy długich czasach naświetlania otrzymujemy obrazy bardzo
słabych obiektów, które niejednokrotnie w przypadku obserwacji
wizualnych nie są widoczne;
2) duża dostępność na rynku fotograficznym różnorodnych obiek
tywów i filmów fotograficznych.
Aby móc uwiecznić na kliszy jakiś obiekt niebieski musimy
w yposażyć aparat fotograficzny w: a) odpow iedni obiektyw;
b) odpowiedni film.
Ad a) — Odpowiedni obiektyw to przede wszystkim obiektyw
o określonej ogniskowej (w zależności od rozmiarów na niebie fo
tografowanego obiektu), średnicy, światłosile oraz zdolności roz
dzielczej.
K rótkie zostaw ienie param etrów najbardziej popularnych
w kraju obiektywów fotograficznych (o mocowaniu M42x 1) za
wiera tabela 1.

Ad. b) — Odpowiedni film fotograficzny powinien charaktery
zować się czułością stosowną do jasności fotografowanego obiek
tu. Z czułością filmu ściśle związana jest wielkość ziarna (rozdziel
czość kliszy). Im większa czułość tym większe ziarno. Czułości
i zdolności rozdzielcze dostępnych filmów fotograficznych podane
są w tabeli 2.
Posiadać odpowiedni obiektyw i kliszę to jedno. Umieć je od
powiednio wykorzystać to już inna sprawa, (c.d.n.)

Wiesław Skórzyński

Tabela 2. Parametry filmów fotograficznych
dostępnych na polskim rynku.
C zułość
(ASA)

N azw a film u

0
5

o

Zd o ln o ść
rozdzielcza
[ linie/m m ]

A G F A C O LO R O PTIM A

125

140

A G FA C O LO R P O R TR AIT

160

140

A G FA C O LO R XRG

100

130

A G FA C O LO R XRS

1000

100

FUJI C O LO R PRO S

160

113

FUJI C O LO R R EALA

100

125

(0

CD

FUJI C O LO R SU P ER G

100

125

<D

FUJI C O LO R SU P ER G

800

100

FUJI C O LO R S U P E R G

1600

c

2
0)

K O D AK E KTAPR ESS GO LD

—

100

100
80

K O D A K EKTAPR ESS GO LD

I600

E

K O D A K EKTAR

1000

80

a>

K O D A K EKTAR

100

160

o
i—

Bi

K O D AK GO LD II

100

100

o

K O D AK VERI C O LO R III

160

100

o

K O N IC A SR-G

160

100

K O N IC A SR-G

3200

03

—

KO N IC A SU P ER XG

100

100

SC O TC H C O LO R EXL

100

100

Tabela 1. Parametry wybranych obiektywów.
Nazwa obiektyw u

Ś w iatło- R ozdzielczość
O gniskow a Kąt
(środek/brzeg)
w idzenia
siła
[m m ]
[linie/m m ]
n

<D
£
O
03

MC M ir-20 M

20

96

3.5

5 0 /2 0

M ir-10 A

28

75

3.5

4 2 /2 0

MC M ir-24 M

35

66

2

4 0 /2 1

Mir-1 B

37

60

2.8

4 5 /2 3

MC W ołna-9

50

46

2.8

4 2 /3 0

M C Zenitar-M

58

45

1.9

4 8 /3 0

H elios-44-2

58

40.5

2

3 8 /2 0

H elios-44 M

58

40

2

3 8 /1 9

M V H elios-44 M -5

58

40

2

41 / 20

MC H elios-44 M-6

58

40

2

4 5 /2 5

MC H elios-44 M-7

58

40

2

5 0 /3 0

H elios-40-2

85

28

1.5

3 6 /1 7

85

28

2

3 3 /1 8

Tair-11A

135

18

2.8

4 4 /2 4

MC APO Telezenitar

135

18

2.8

5 5 /4 0

MC Jupiter-37 A

135

18

3.5

4 5 /3 0

Jupiter-21

200

12

4

4 0 /3 0

Jupiter-21 A

200

12

4

5 0 /3 6

Telemar-22 A

200

12

5.6

4 4 /2 5

MC Jupiter-9

Tair-3 S

300

8

4.5

3 6 /3 0

M C ZM -5 A (SA)

500

5

8

4 0 /2 0

5

5.6

4 7 /3 0

M TO -1000

1000

2.5

10

2 8 /1 6

M C R ubinar 10/1000

1000

2.5

10

4 5 /3 4

M C MTO-11 SA

1000

2.5

10

3 5 /2 8

M C R ubinar 5.6/500
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500

URANIA -

O)
<D
C
03

E

25

350

A G FA PAN

100

145

A G F A PAN

400

110

FO TOPAN

400

—

1600

—

ILFO RD DELTA P R O FE S SIO N A L

400

—

ILFO RD XP2

400

—

K O D AK T-M A X

400

125

A G F A O RTHO

FUJI NEOPAN P R O FE S SIO N A L

K O D A K T-M A X

100

63

K O D AK T-M A X

3200

125

400

100

A G F A C H R O M E R S X P R O FE S S IO N A L

50

125

A G FA C H R O M E R S X PR O FE SS IO N A L

100

125

A G FA C H R O M E RSX P R O FES S IO N AL

200

110

KODACHROME

40

100

FUJI C H R O M E P R O FE SS IO N A L

64

125

K O D AK EKTAC H RO M E P R O FES S IO N AL

64

125

K O D AK EKTAC H RO M E P R O FE S SIO N A L

160

125

K O D A K EKTAC H RO M E P R O FE S SIO N A L

320

125

CL

S C O TC H C H R O M E

640

85

03

FUJI C H R O M E P R O VIA

400

125

N
O

<D
£
O

N
O

K O D AK T R I-X PAN

FUJI C H R O M E SEN SIA

400

125

K O D A K EKTAC H RO M E PANTHER

400

80

E

K O D A K EKTAC H RO M E ELITE

400

80

<D
£

S C O TC H C H R O M E

400

89

<D
03

2
o
o

AGFACHROME

1000

—

F U JIC H R O M E PR O V IA

1600

80

K O D AK E KTAC H RO M E PANTHER P

1600

80

100

125

FU JIC H R O M E RD
FU JIC H R O M E RH
K O D A K EKTAC H RO M E P

Po s t ę p y A s t r o n o m i i

400

125

800-1600

4 0-60
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Dominującą tematyką zdjęć
nadsyłanych do „U ra n ii”
jak i „Postępów Astronomii”
w ubiegłym roku były dwa
wydarzenia: pojawienie się
na niebie niezwykle jasnej
komety Hale’a-Boppa oraz
w rz e ś n io w e z a ć m ie n ie
Księżyca. Niestety, warunki
obserwacji tego zaćmienia
nie były tak dobre jak rok
wcześniej. Prezentow aną
»
obok sekwencję zdjęć przy
słał nam Piotr Nawalkowski
z Sosnowca (Canon 500
EOS, f=500 mm, t=0.04 s,
Kodak GOLD 400). Podob
ną serię zdjęć przysłał rów
nież Michał Grzyb, także
z Sosnowca. Jak pisze, jest
to jego debiut w dziedzinie astrofotografii („Uniwer
sał” 01 5 0 mm, f=900 mm, t=2 s, FujiColor Super G
400). Ostatnie zdjęcie to wspomniane zaćmienie
z września 1996, kiedy zaćmiony Księżyc uraczył
nas przysłowiową krwistoczerwoną barwą (W. Skórzyński, TAŁ 2 M 01 5 0 mm, f=1200 mm, t=25 s,
Fuji 800 ASA).
Wiesław Skórzyński
jest również autorem
pomysłowego zdjęcia
\
z „podpisaną” światłem
latarki kom etą H-B.
Wyżej prezentowane
zdjęcie tej samej komety nad Zamkiem Książ
wykonał 26 kwietnia Jerzy Speil z Wałbrzycha
(Pentax K-1000, f=50 mm/1.7, t=20 s, FujiColor
Super HG 1600).
Na koniec dwa zdjęcia z obszernej kolekcji
nadesłanej przez Edwarda Gaca zTrelaze (Fran
cja), wykonane skonstruowanym przez niego te
leskopem 0 2 0 5 mm. Oba zdjęcia wykonane były
29 września 1997 r. na filmie FujiColor 100 ASA
z czasami ekspozycji 1 s (Jowisz) i 2 s (Saturn).

)

Autorzy zdjęć publikowanych w Galerii Uranii otrzy
mują autorski egzemplarz zeszytu U-PA, a jedna,
wylosowana osoba, nagrodę książkową. Tym razem
szczęście uśmiechnęło się do Michała Grzyba ©

Kosmiczne
zorze
Teleskop Hubble’a śledzi
zorze polarne w magnetosferach planet-olbrzymów
już od kilku lat o czym
zresztą na lamach Postępów
Astronomii informowaliśmy
(rocznik 1996, str. 28 i 176).
Porównując prezentowany
wówczas obraz Saturna
z zamieszczoną obok ilustra
cją, możemy się jednak
przekonać, jakie pożytki
płyną z zainstalowanego
w ubiegłym roku na pokła
dzie Teleskopu Kosmicznego
nowego spektrografu obrazo
wego (STIS).

,

Planecie przybyły nowe
„pierścienie” - świetliste
kręgi odpowiadające emisji
promieniowania ultrafioleto
wego wokół biegunów. Świe
cenie gazów atmosferycznych
odbywa się
pod wpływem strumieni
naładowanych cząstek.
Czerwoną barwę przypisano
obszarowi emisji atomowego
wodoru; bardziej zwarte,
białawe struktury kryją
wodór w formie cząsteczko
wej.
Zorze polarne na Jowiszu
bywają tysiąc razy silniejsze
od ziemskich. Prócz zorzo
wych pierścieni widoczne są
przesuwające się na ich
obrzeżu plamki - rezultat
bombardowania jonosfery
Jowisza płynącą z księżyca
Io wiązką naładowanych
cząstek. Natężenie tego
kosmicznego „prądu” sięga
milionów amperów.

